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গ্রন্থকারের নিবেদন 

১৯১৮ খুষ্টাবে বাক্ষালী দর্শকগণেব্র সৌকর্যার্থে রাঘু 

বাহাদুর ভীষক্ত দয়ারাম সাহনী কৃত সারনাথ গাইডের একটা 

বাঙ্গাল! সংস্করণ সন্কলন করিবার অনুমতি প্রাপ্ধ হইয়াছিলাষ । 

তখন উক্ক পুশ্থকের একটা অনুবাদ মাত্র প্রকাশ করিব এইরূপ 

কল্পনা ছিল। কিন্তু কান্্য হন্তক্ষেপ করিয়া দেখিলাম সার- 

নাথের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত € শিল্পকলার বিবরণ উপলক্ষ 

করিয়া কয়েকটা পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত করিয়া! না দিলে উহা! 

সাধারণের পক্ষে অসম্পর্ণ মনে হইতে পারে । তদন্সারে কতি- 

"পয় অতিরিক্ত পরিচ্ছেদ সংযোজিত হইয়াছে । তৃতীয় পরিচ্ছেদটা 

সম্পূর্ণভাবে এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদ্টী অংশতঃ সানী মহাশয়ের 

পুস্তাকর উপর নির্ভর করিয়! [লিখিত হইল। 'প্রত্বতত্ববিভাগের 

সর্বাধাক্ষ সার জন মাশেল মহোদয় এই গ্রন্থ প্রকাশে অন্থমতি 

দরিয়া আমায় খশপাশে আবদ্ধ করিনাছেন। পঞ্চম পরিচ্ছেদে 

মৌর্যা, শুগগ ও গুপ্র য্গের শিল্পের যে বর্ণন৷ প্রত্ত হইয়াছে 

তাহার জন্যও আমি সর্ধতোভাবে তাহার নিকট খণী। স্বর্গগত 

ডাক্তার স্পূনারের স্বৃতির সহিত আমার গ্রন্থ রচনার প্রচেষ্টা বিশেষ 

ভাবে জড়িত। তীহারই অন্ষতি ক্রমে আমি কিছুকাল কাশীতে 

থাকিয়া সারনাথের যাবতীয় প্রত্ববস্তুর সহিত পরিচিত হইবার 

সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। শ্রীষৃক্ত রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় 
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মহ1শয় আমাকে নালা উপদেশ দিয়| সাহায্য করিয়াছেন । রায় 

ধাাছুর শ্রীষক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় আমার পাুলিপি স্তানে 

স্থান সংশাধিত করিয়া এবং একটা ভূমিকা সংযেশজিত করিয়া 
দয়] গ্রন্থের মূল্য বদ্ধিত করিয়াছেন। রায় বাহাছুর শ্রীঘক্ত 

দয়ারাম সাহনী মহাঁশয় এই গ্রন্থে বাবহারের জন্য £কটা অত্যা- 

বশ্তক মানাঁচত্র প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন | এই কল 

মন্ধাত্মার নিকট আমি আম্বরিক কুত্জ্ঞতা ছ্বাপন করিতেছি । 

সাতনাথের ইতিবুন্ টপযুক্ত পে আলোচনা করিতে ভাল 

একখানি বুহত গ্রন্থের প্রয়োজন । অতি সংক্ষপ বিবরণও 

অনেকের নিকট অপিয় হইবার সম্ভাবনা । এই কারণে দুইটা 

চরম পন্থাই পরিহাষা বিবেচন। করিয়া আমি মধাপথ অবলঙগন 

করিয়াছি । এক্ষণে এই পুস্তকে ঘি দশকগণ্রে স্বন্নমাত্র € 

উপকার সাধত ভয় তাহা ভইলেই আমার চেষ্টা সফল জ্ঞান 

করিব । এবিযরে ধীঙ়ারা আরও আধিক অনসঞ্জান কারিতে 

চীহেন তাহার বার বাহ'দ্ুর শ্রসন্ত দয়ারন সাহনী কৃত 

0%(910201101 110 ৯1050000011 112100100% 01 ১0001210) 

গ্রন্থে নিবদ্ধ গ্রন্থতালিকায় এতদ্িয়ক অভ্যাবশ্তক এরন্থাবলার 

নাম প্রাপ্ত হইবেন। 

শিমলা, শরভবতোষ মজুমদার । 
১লা সেপ্েম্বর ১৯২৪। 
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চতুর্থ অধ্যায়-_মিউজিয়ম | 

মণ্ডপে রক্ষিত জৈন ও ত্রাহ্গণ্য মুর্তি . 

সারনাথ মিউজিয়ষ 

পোড়ামাটা, ইষ্টক ও মুৎপারাদির নিদর্শন 

অশোক ন্তম্তশীষ 

কৃষাণযুগের বৌদ্ধমুণ্তি 

গুপ্তযুগের যবৌদ্ধমত্ত . 

অধ্যবুগের শিবমূত্তি 

বোদ্ধ দেবদেবার মুত্বি পরিচয় 

অষ্টমহাস্থ।নের চিত্র 

ক্ষাস্তিধার্দী জাতক 

পঞ্চম অধ্যায়_শিল্প 

মৌধ্যশিঞ্প 

গএজশিল 

মথুবার প্রাচীন পি 

গুপ্তাখএর 

গপ্ত যুগের অধ:পতন কানান [শন 

গুপ্তনষয়ের বোদ্ধমৃত্তি 

মধ্যযুগের শিম 

পরিশিষ্ট । 

রাজা কর্দেবের লিপি. 

কমরদেবীর সারনাথ প্রশন্ডি 

পুষ্ঠ1। 

চাচা 

৯৩ 

৯৩ 

১০১ 
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স্ত্রসঙ্গী 
১1 স্ারনা খর ধবৎসাবাশেষের মানত 

হ। চে -- ত্তপ 

৩। অশে?তকর অন্তশাসন 

৪1 ধমেক শপ 

₹ ॥ আক কিন্তি শত শীষ 

৬ ক-শ । স্ঙ্গ সুগর স্রিজশাষ 

৭) কথক সমব়েব “বাধিসস্ত রি 

৮ নক । কুহদ্ধজ্ বশ্মওতাতজ্বভক্ 

৮ 1 শ্বমু ও 

»৯॥। বামেক পের কক্ষ কাব্য 

১০! হঙ্গ অভ্াস্থান 





ভূমিকা । 

ধশম্মচক্র | 

বৌদ্ধগণের চারিটা মহাতীর্ঘ, গোতমবুদ্ধের জন্মস্থান কপিল 

ব্ন্ত; সঙ্গোধি লাভের স্থান টরুবিল (বোধগয়া) ; প্রথম 

ধর্ম ব্যাথার স্কান সারনাথ ; এবং মহাপরিনির্কাণের স্থান 

কশীনগর। কপিলবস্ত এবং কুশানগর বুদ্ধের মহিমায় মহিমী- 
নিত। কিন্তু বোধগঞ্জা (উক্বিল) এবং সারনাথ বেদপন্থিগণের 

দ্রইটী মহাতীর্থ গয়ার এবং বারাণসার নিকটবন্তী। সুতরাং 

বোদ্ধ ধাম্মর অভাদয় বাশারে এই দ্বইটা স্থানের আচার নীতির 

বেকতকটা প্রভাব ছিল এ কথা স্বীকার ন। করিয়া উপায় নাই। 

প্রাচান বৌদ্ধ সু অপেক্ষ। নিঃসংশয়রূপে প্রাচীনতর কোন 

গ্রন্থে গয়ার উল্লেখ দেখা বায় না৷ গরার চারিদিকে ধাহারা 

বাস করিতেন বোনকধগে সেই মগধগণ বেদবাহা ব্রাত্য 

বলিয়া দ্ূণিত ছিলেন। প্রাচীন বে'ছ্ধশাজ্ে গরা প্রদেশ- 

বাসীর যে বিবরণ পায় ঘায় তাহা হইতে পরিষ্কার বুঝিতে 

পারা যায় না! যে কিরূপ ভাবের আবহাওয়ার ভিতর থাকয়। 

গৌতম উবরণবন্ে ছয় বৎসর কল কঠোর তপস্তা করিযনা 

ছলেন এবং শেষে সগ্জোধিলাঁভ করিয়া? ছিলেন। কিন্তু 

বারাণসীতে বৌদ্ধ ধন্মের উৎপত্তির সময়ে ক প্রকার ভাবের 

হাওয়। বহিতে ছিল বৈদিকসাহিতো তাহার অনে ₹ট। আভা 

পাওয়া যায়। 
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শতপথরাক্গণে, কোন কোন প্রাচীন উপনিষদে, এবং 

-খাতসুত্রে কাশ নামক জনগণের উল্লেখ দৃষ্ট ভয়। কাশিগণের 

শ্লাজাকে কাশ্ বলা হইয়াছে । বৈদিক সাহিত্যে বারাণসীর 

নাম দৃষ্ট হয়না । অথর্ববেদে বরণাবতী নদীর নাম উল্লিখিত 

থাকাম্ন অধ্যাপক মেকডোনেল 9 কিথ্ মনে করেন বে বাবাণসী 
নগথী অত প্রাচীন(১)। ব্যাকরণ মহাভাষ্যকার পতঞ্জাল 

পাণিনির “ বিদূরাএঞ্যঃ (৪1৩/৮৪) সত্রের ভাষো কাতামনের 

এই বার্তিকটা উদ্ধৃত করিয়াছেন £-- 

“ বালবায়ো৷ বিদুরংচ প্রকৃত্যন্তরমেব বা। 

নবৈ তত্রেতি চেদব্রয়াজ্জিত্বরীবছুপাচরেত ॥" 
“বিদৃবাঞ্ঞ্য?” স্থত্রের অর্থ, বিদূর নামক পর্বতে উৎপন্ন 

মণি অর্থে বিদূর শব্দের উত্তর এঞা প্রতার যোগে বৈদৃখ্য পদ 

দ্ধ হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রশ্ডাবে বেদৃযমণি বিদূর নামক 
কোন পর্নতে উৎপন্ন হর না, বালবার় নামক পর্দসতে উৎপন্ন 

হয়। এই জগ্ঠ এই বার্ভকে কাত্যারন বালয়াছেন, “ খিদুর 

বালবায়ের প্রতিশন্দ মাত্র। বর্দ বলা হয় যে বালবারকে 

নূর বলা যাইতে পারে না) উত্তরে বলা বায়, যেমন বণিকেরা 

বারানসীকে জিত্বপা বলে, তেমনি বৈগাকরণেরা বাপবায়কে 
বিদূর বলে ।” বাকের “[জ হক্াবদুপাচরেৎ” পর্দের পঙঞ্জাল 
এক প্রকাঞ্ ভাষা করির।ছেন _ 

** বণিজো বারাণসীং জিত্বরীতুাপাচরন্তি। এবং বৈয়।- 
করণ বালবায়ং বিদূর ইত্যুপাচরন্তি 1” 

“ৰণিকগণ বারাণপা নগরাকে জিহরী নামে আভহিত করে; 
এইন্নপ বৈগ্নাকর [র। বাশখারকে [বদু্র বলে রি 

0১) ৮০০1754245০], 15 7০158 
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পঙঞ্রলি আনুমাশিক খুইপুর্ব দ্বিতীয় শতাবের মধ্যভাগে 

মহাভাষ্য সঙ্গলন করিয়াছিলেন । পতগ্জপি মহাভাষো কাত) 

মনকে ভগবান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন : ইহা হইতে বুঝা 

যায় ঘে পতঞ্জলির সময়ে কাত্যায়ন মুনিখাঁষবৎ গণা হইতে 

ছলেন, অর্থাৎ পতর্জলি ৪ কাতায়নের কালের মধ্যে যথেষ্ট 

(অন্ন শতাধিক বৎসর) ব্যবধান কল্পনা করা যাইতে পারে। 

জিন্বরী শব্দের অর্থ জয়নীলা। অত এব কাত্যায়নের এই বার্কিক 

হইতে দেখা যায় যে খুষ্টপূর্ক্ তৃতাক্স শতান্দে বারাণসী বাণিজোর 

এমন একটা পরসিদ্ধ স্থানে পরিণত হইয়াছিল এবং সেখানে 

ক্রয় বিক্রয় এমন লাভজনক ছিপ যে বণিকেরা বারাণসীকে 

জিত্বরী নাম দিয়াইছলেন। প্রাচীন বোদ্ধনুত্রে বারাণসা 

বরাবরই কা।শজনপদের প্াজধানী বলিয়া উল্লিখিত হহয়াছে। 

্তর।ং অনুমান করা যাইতে পারে যে খৃষ্টপুব্ব 8 শতান্দে 

'বারাণসা একটি প্রধান নগর এবং কাশিজনপদের রাজধানী 
[ছল। 

শাঙ্খয়ন আ্োতশ্থত্রে (১৬২৯৫) কথিত হইয়াছে, 

“ এতে হ জলো৷ জাতুকণ্য ইষ্ট ত্রয়াণাং নিগুস্থানাং 
পুরোধাং প্রাপ কাশ্যবেদেহযোঃ কৌসল্যস্ত চ।” 

“এই ইষ্টির দ্বারা জলঞ্জাতুকণ্য কাঁপিরাজ, বিদেহরাজ ও 

কোসলরাজ এই তিনটা রাজবংশের পোরহিত্য লাভ করিয়া 

ছিলেন!” 

এই বচন হইত দেখা যায় কোসল,। কাশি, এবং বিদেহ 

গনের মধ্যে তখন আচারের একা ছিল। বৈদিক একদিকে 

যেমন কুরুপাঞ্ধাণগতোর মধে আচার বিষয়ে এক্য ছিল তেমনি 



॥% ৬ 

আব একদিকে কাশি ও বিদেহগণের মধ্যেও এ্রক্য [ছঞ। 

শতপথব্রাঙ্ধণে (১৩৫।৪।১৯) এই উপাখ্যানটী আছে। 

ভরতরাজ শতানীক সাত্রাজিত কাশিরাজ ধৃতবাষ্ট্রের যঞ্ড্ের 

অশ্ব কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ব্রাঙ্ণকার লিখিরাছেন, তদবধি 

কাশিগণ যজ্ঞাগ্রি জালিত করেন না। এই আথানে দেখা বায় 

শতপথরাক্ষণের এই অংশ রচনার সময়ে কাশিজনপদে 

বৈদিক যাগযজ্ঞ লোপ পাইতেছিল। কিন্তু কাশির 

রাজধানীতে ষে জ্ঞানকাণ্ডের অন্থণালন হইত উপাঁনষদে 

তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় । বুহদারণাকে (২1১১) এবং 

কৌষীতকী উপনিষদে (8১) বণিত হইছে, বালাকি নামক 
একজন ত্রাণ কাশিরাজ অজাতখক্রর নিকট আম্মার 

শ্বব্ধপ সন্গদ্ধে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । ঘেজনপদে যক্রাগ্ন 

প্রজ্বালিত হইত না অথচ উপনিষদের এন্গব্দ্যি আলোচিত 

হইত সেখানকার ভাবের আবহাওয়া অবগ্ত গোতমবুদ্ধের 

ধন্মের অফ্যদয়ের অনুকুল ছিল। পাল দ্াথাগমের (দীঘনিকায়) 

অন্তগ্ৃত মহাপদান স্ুত্তত্ত অনুসারে গোতমবুদ্ধর অধ্যবাহত 

পুনবব সা কাগ্যপবুদ্ধ বারাণসাতে জন্ম গ্রহণ করিরা/ছলেন এবং 

জৈনদিগের ত্রয়োবিংশ তীর্ঘ্কর পার্খনাথের জন্মস্থান৭ বারাণসী। 

কাণ্রপবুদ্ধ এবং পার্বনাথের জন্মসধর্ধীয় প্রাচান কিদদন্তা 

সাক্ষ্য দান করিতেছে থে প্রাচীন কাল হইতেই বারাণসা বোদক 

কম্মকাণ্ডের ৰিরোধি ধন্মপ্রবর্কগণের পালক্রিত্রা এবং শিক্ষ- 

মিত্রা রূপে গণ্য হুইয়। আসিতেছিল। মাজ্ঝমাঁনকায়ের অন্তর্গত 

দ্বটকারসুন্তে (৮১) দেখ। যায় কাখ্ঠপবুদ্ধও সমর সমক় ধাঁষপতন 

মৃগদ্দাবে বাস করিতেন। 



॥০/৩ 

গৌতমবুদ্ধ সম্োধলাভের পর সারনাথে যে সুত্র প্রচার 

করিয়াছিলেন তাহার শ্রোতা ছিলেন পঞ্চভদ্রবগীষ নামে পরিচিত 

পাচজন ভিক্ষু এৰং এই হ্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল প্ররাজত 

বা সংসারত্যাগ ভিক্ষুর কর্তবা নিদ্ধারণ। এই প্রকার ভিক্ষগণ 

তখন এমণ নামে পরিচিত ছিলেন। শঅমণগণ আদৌ বেদপন্থী 

ছিলেন এবং কালক্রমে অনেক এমণ বেদমাগ তাগ করিয়! 

স্বতন্ধ পথ প্রতিষ্ঠিত কৰ্রিরাছজেন। কিন্ত ইতিহাসের হিসাৰে 

[বিন শ্রমণ্যমার্গকে বেদমাগেরই শাখা প্রশাখা রূপে গণ্য 

করিতে হইবে। অমণ শব্দের অর্থ অভীষ্ঠ লাভের জন্য 

উপবাসাদি শ্রম বা কষ্টকর কন্মের সম্পাদক । খগ্বেদে যাগ 

বন্ছের সঙ্গে সঙ্গে উপবামসাদি তপশ্চব্রণের কথা আছে । যজুবেদে 

তপ*১»রণের মহিমা বশেষভাবে কীপ্িত হইয়াছে; কথিপ 

হহয়াছে, প্রজাপতি তপশ্»ব্ণ করিয়া প্রজাসৃষ্টি করিত সমর্থ 

হইয়াছিলেন (তোতুরীয় সংহিতা, ৩১.১)। তৈভ্তিরায় আরণাকে 
(১1৭) এই আখ্যাক্িকাটা দৃষ্ট ২য়-_ 

' বাতরশনা নামক একদণ খাঁধ শ্রমণ (তিপশ্বী) এবং 

উদ্ধরেত। ছিলেন । অভাষ্টগাভের জন্য কয়েকজন খষি তাহার্দের 

(নকট আগমন করিগা [ছলেন। তাহার। (বাতরশনা নামক 

*খবিগণ হহা বুঝিতে পারিয়া) অন্তহিত হুইয়া ছিলেন এবং 

কুশ্মাও নামক মগ্রধাকো প্রবেশ করিয়াছিলেন। (অপর 

খষিগণ) শরদ্ধাপুর্ণক ৩পশ্চরণ করিয়া কুপ্মাণ্ড মন্ত্রবাক্যে বাত- 

বশনাগণের সাক্ষাৎলাভ কারিয়াছিলেন। তথন তাহার বাত- 

বশনাগণকে জ্রিদ্ঞাস।' করিলেন, “কি নিমিভ আপনার! অন্ত[হত 

হইয়াছলেন। বাতরশনাগণ বলিলেন, “হে তগবদগণ 
|) 
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মাপনাদিগকে নমস্কার করি। আপনারা আনাদিগের নিকট 

আগমন করিয়াছেন, বলুন কি উপায়ে আমরা আপনাদিগের সেবা 

করিব), অপর পষির। বাঁতরশনাগণকে বগিলেন, £বাহাতে 

আমর) পাপরহিত হইচে পারি, আমাদিগকে সেই শুদ্ধির উপায় 

বলুন।” তখন বাতরশনাগণ (শুদিগ্রদ) এই কয়েকটা চক্ত 

দখিতে পাইয়াছিলেন 

ৃ অপর খধামগণ এই (কশ্াগুমত্রের 

দারা) হোম করিয়া পাপমক্ত হহয়াছিলেন। খাগনজ্ঞের আরন্তে 

কুশ্মাগহোম করিয়া পাপমক্ত হইলে ঘ্জমানেব দেবলোক প্রাপ্পি 

বোধায়ন শ্বোতক্গনে (১৬৩০) মন্য়ন যাগের অপিকাবাকে 

অমণ বলা হইয়াছে। বুহদারণ্যকোপনিষাদ (9৩২২) এমএ 

৪ তাপসের একত্র উল্লেখ দ্গ হয়। বৌদ্ধ পালি নিকাধে 

শ্মণগণ আাহ্গণের গ্রতিফোন। সম্পদ!য়বপে উনিখিত হইয়াছে! 
পাণিনির বাকরণেব একটী ১181৯) ৮7 বিহিত ভইঘা?ছ, 

বে সকল প্রাণার মধ্যে বিবোধ শাখতিক অথাৎ [চিপপ্তন 

সেহ সকল গ্রাঁণবাচক শবে দন্দসমাস হইলে তাহা একপচনান্ত 

তইবে। এই হত্রের দৃান্থস্বরূপ একটী বাকের ভাষে; 

পতঞ্লি লিখিয়াছেন-_ 

' যেষাং চ বিরোধ ইতান্যাবকাশঃ। শ্রমণব্রাঙগণম্।” 

'বাভাদের মধ্যে বিরোর চিরনুন তাহাদের সঙ্গে এই 

স্রত্রের পয়োগ ভইবে । যথা শ্রমণব্রা্ষণম |)? 
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পতঞ্জলির মহাঁভাষোর রচনাকাল পূর্কের্ইি উল্লিখিত হইয়াছে । 
হতরাং এই দৃষ্টান্দ তইতে দেখা পাস, খষ্টপৃব্ধ দিতীয় শতান্দের 
মানামানি সনয়ে শমণ 5 বাক্ধণগণ ছটা বিরোধী সম্পদায়ে 

পাঁরণত হইয়াছিলেন, এব এই বিবোধ চিরন্গন বলিয়া 

ত২কারের শোকেব পানণা ছিল । এখানে লা্গণশপ্দের অথ 

কেবন; জাতি ত্রাণ নহে, বাঙলা ৫বদিক কশ্মকাদ্্র 
মন্্রসনণকারী এইন্দপ পাঙ্গণ ) 

এই সকল পমাণ আলোচনা করিলে অনুমান হয় উপবাসা1দ 
তপশ্চরণণাল উদ্জবেন্া কম্মকা গুপন্থী পষিগণ আদে। মণ নামে 

পরিটিএ ছিলেন । জন্মান্তরবাদের পচার এব পাগষজ্ঞ £ 

তপস্তাব ফলে দেঝলোক লাভ হইলে ও সঞ্চিত কম্মফল ক্ষর 
**যার পর দেবলোক &ইভে পতন এব” হানবোনিতে পুশ- 

গন্।র সম্ভাবনা আছে এই পকার সংহ্কার একান্ত নিষ্ঠাবান 

[দম শ্রমণগণকে কপ্পকাঞ্ পরিতাগ করিয়া জন্মমৃতুর হস্ত 

5ইতেে চিরতরে নুঞ্ি লাভের জগ জ্ঞানের অনুশালনে বতা 

কাঁদরাছিল। ভতদণর কল্মাকাগডপত্তা বাহ্ধণ এবং ক্জানগন্থা অমণ 

প্রাঠযোগ সম্্রদাররূপে গপা হহযজাছিল। (ষখানে বেদাবহিত 

কন্ম বননের কারণ এবং শ্রমণের সাধা জ্ঞান মাক্তির কি 

বলির? গৃণা ভঠ্ ০সথানে কম্মকাগুপন্তা খাক্গণের সহিত 'মাক্ষপ; 

শমণের বিরোধ অবন্তন্গারী। প্রাচীন বোদ্ধগরছে দেখা যর, 

গো হমবুদ্ধের সমসদয়ে শাকাপুতীয় বা এব।ফঅ্ম্ণ ছাড়া কণ্মকাঞ 

বিরোধী নিগ্র্চ বা জেন) মন্করী বা আজাবক এবং আরও কতক 

গনি। এমএসস্পধায় বিদ্ামান ছিল । জৈনগণ আমাদের 
[উর 
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স্থপর্রিচিত। পাণিনির ব্যাকরণে (৬১১৫৪) মস্করী পরিবাজকের 

উল্লেখ আছে এবং মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি মস্বরী শর্দের এহ রূপ 

ব্যুৎ্পন্ভিগত অর্থ প্রদান করিয়াছে ন__ 

"মা কৃত কর্মাণি মা কৃত কমাণি শান্তির জয়সীতাহাতো 

মস্করী পরি ব্রাজ ক2 1”, 

'« কঙ্মীভষ্ঠান কাবিপনা, কন্ছান্্ভান করিনা, শ।ালই 

তোমাদিগের চ্ররঃ, (বাহারা) এই প্রকার বলিরা থাকেন 

(তাহাদিগকে) মঙ্গরী (মা * কু 7 ইনি) প'রপাজক বলে ।? 

মস্করা 'আতজ্রী।বক। পপিলাজকেরা সকল প্রকার কন্াশ্লানহ 

'নষেধ করিতেন এব” ভীব চতরশ্তি "যান ভমণের কাল 

আপনা আপনি মস্ভিলাভ করিবে এইরূপ 'পুটান্স করিতেন । 

কিন্ত স্বগলাভের অর্থাৎ বন্ধনের কারণ ুবদিক ঘাগবন্ু, 

বিশেষতঃ যজ্ঞে প্রাণিহতা।, বোধ তন্ন 5খনকার কোনে ছতণাপ 

মণ বা পরিবাজকই অভমোদন করিতেন না, রাহ ভন 

শ্রমণে বাঙ্গণে বিরোধ অনিবার্ধয। কিন্ত শমণ ছু কানের বিরোধ 

পাশ্চাচ্য জগতের সাম্প্রণাস্িক বিরোধের সহিত হলনার এনে । 

বৈদিক ক্রিন্াক্ন্ম ঘে নিম্ধল এমন কথা আমণেকা বণপিতিন না 

পালি দ্াঘনিকায় বা! দঘাগমের অগ্তরগভ কটদন্ত ছে গোতম 

বুদ্ধ বঁলতেছেন, তিনি পুব্বজম্মে একবার প্রবোভিতদ্ধপে রাভা। 

মহাবিজতকে স্বগসাধক (মঅবশ্ই প্রাণিভিপ্সারহিত এব 

মহাবজ্ঞ সম্পাদন করাইন্বাছিলেন। “স্গশুলিপাতের?? বাহ্ধণ- 

ধন্মকন্তুত্তে গোভমবুদ্ধ বলিতেছেন, পুরাকালে বাহ্ধণেরা সতঘমা 

ছিলেন এবং যন্ছে প্রাণিহিংসা করিতেন না; কালক্রমে অব- 
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নতির ফলে বাহ্গণেরা লোভী হইয়াছেন এবং যজ্ঞে পণুডহিংস! 

আরম্স করিরাছেন।* যাগযঙ্ছের ফলে মরণশীল দেবগণের লোক 

লাভ হইতে পাঁরে, কিন্তু নিব্বাশমুক্তি লাভ হইতে পারে না। 

শতরাং বাহাতে নিন্লাণমক্তি লাভ হয় এরূপ সাধন করাই মান্তষের 

কঞ্জবা। সঞ্ল সম্প্রদায়ের আ্রমণের মতেই এইরূপ নিব্বীণম্বক্ি 

গভঙ্যাণা ভিক্ষুর লভ্য, গ্রভীর লভ্য নহে । সুত্তনিপাতের অন্তর্গত 

ধন্মিকস্থন্ে বুদ্ধ বলিতেছেন, একাস্ত স্বধন্মনিষ্ঠ গৃহস্থ (শ্রাবক ব। 

পাসক) মঠার পর কয়ংগ্রভানামক দেঁবগণেরলোক প্রাপ্ত 

হভবেন। নির্পাণনক্তি লাভ করিতে হইলে ভিক্ষুধন্ম হণ 

কারতেই জইবে। পপ্রিরাজকের ব' শ্রমণের প্রধান কার্ধ্য ছিল 

ত৮শ্চরণ ৪ পান। [কথ্খ সকল “শ্রণার শ্রমণ অবশ্যই কর্তব্যনি 

ছিলেন না । গাহমবুদ্ধ গুহতাগেব পর এবং বোধিলাভের 

পুর্দে উর্রাঘনে ছয় বংসরকাল কঠোর তপশ্চরণ (ছুষ্ষরচর্না]) 

কবিয়াছিলেন। ফলে হাতার শরীব অস্থিচন্মসার ভ্ইয়া ডিল। 

ভারপব তিনি বুঝিতত পারিলেন, ডুষরচধ্যার দ্বারা মুক্তিদায়ক 

বোপি ঝ। জ্ঞান পাশ করা বাইতে পারে না, বোধি লাভের জন্য 

ধানেব পয়োজন। স্তরাং দ্রষ্করচয্যা ভঙ্গ করিয়া তিনি 

স্নানাহার করিলেন এবং বোধিবৃক্ষের মুলে বসিয়া ধ্যানবলে 

*€ পাবলিক ক্মম্তগাত অগ্গঞ্ঞজ হতে” ত্রাঙ্ষণবাণর উৎপত্তির 

(ববরণ জন । দ।ঘনিকাযের আগ্তগও “৩৩ বিজ্ঞ সুত্ে”, প্রাচীন খ্বিগণের 

গে 

প্রতি গুণ। পকাশ করা হতযাছে ।  তেবিজ্ঞ শ্রাত্বের যাহ! লক্ষা, ব্রহ্মাতে 

(ধন্ো নহে। লীন হওয়া ধথবা এর্ধোলোক লাভ হাহা অন্যাল্গ প্রাচীন 

হুণ্ডব উপ্াদস্ত শহজ পপলাঞের বিচরীধা। ইভরাহ চোবজ্জ হুস্কাক তন 

রচন! মনে করাতি কৰবা ! 
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মোক্ষদায়ক সমাক সম্বোধি লাভ করিলেন । সারনাথে পঞ্চভদ্র- 

ব্গীয়ের নিকট প্রচারিত “ ধন্মচক্রপ্রবর্তন সত্রে ”' এই অভিজ্ঞতার 

ফল স্বরূপ প্রথমতঃ শ্রনণের জন্য মধ্যমপ্রতিপদ। বা মধ্যপথ 

উপদিষ্ট হইয়াছে | গাঁতিমবুদ্ধ বলিতেছেন, প্রব্রজিত শ্রমণ দুই 

প্রকার অনাচার পরিতাগ করিবেন: সাধারণ সন্সারী 

লোকের মত তিনি ভোগবিলাসরত হইবেন না, অপরপক্ষে, 

কঠোর তপশ্চরণ করিয়া শরীরকে ৭ [ক্রুশ দিবেন না। ভিক্ষির 

মধ্যপথ অনুসরণ করা কর্তধা : অষ্টাগিক মগ সেই মধাপথ। 

গোতমবুদ্ধের প্রচারিত শ্রমণ ধন্মের একটী প্রধান লক্ষণ অন্তা- 

বক্রুম বা বাডাবাডিন পরিহার । দল্মচকরুপ্রবর্তনস্থজে 

প্রচারিত আর একটী তথা, চারি প্রকার আধা সত্য। যথা, 

(১) ছুঃখ ;: (১) দুঃখ সমুদয়; ৩. দুঃখ নিরোধ , (৪) দুঃখ 

নিবোধগামিনী 'প্রতিপদা বা পথ । দুঃখ কি? জাতি 'জন্ম) 

ভুঃখ, জর] (বাদ্ধকা) দুঃখ ব্যাধি ছুঃখ, মরণ ছুঃখ, অ!প্রয় নংবোগ 

দুঃখ পপ্রয়বিয়োগ হুঃখ। দুঃখ সমুদয় বা দুঃখের উৎপন্ভির কারণ 

কি 5 তব প্রথম ও দ্বিতীয় আধ্যসন্যে দে তি কুচিত হইয়াছে, 

তাহু। ব্যক্ত কর! হইয়াছে 'প্রতীত্যসমূৎপাদে বা দ্বাদশনিদানে । 

কথিত আছে সম্বোধিলাভের অবাবহিত পূর্বে গোতম দ্বাদশ 
নিদান বা! কাধ্য-কারণ-শুঙ্খল অগ্নভব করিরাছিলেন। দ্বাদশ 

নিদান এই-- 

(১২) জরামরণের কারণ জাতি (জন্ম) । 

(১১) জাতির (জন্মের। কারণ ভব (জন্ম গ্রহণের দিকে 

ঝোক)। 
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(১*) ভবের কারণ উপাদান (কম্মের ইচ্ছ1)। 

(৯) উপাদানের কারণ তৃষ্ঠা । 

(৮) তৃষ্চার কারণ বেদন। (ইন্দিয়ের সহিত বাহ বস্তর 

সংঅবজনিত জ্ঞান) । 

(৭) বেদনার কারণ সংস্পশ ।ইন্দিয়ের সহিত বাহ বস্তুর 

অ্বব;। 

(৬। সংস্পশের কারণ ষড়াম্নতন 'চক্ষ, কর্ণ, নাসিকা, 1জভ্বা, 
চণ্। মন £ই ছয়টা ইন্দিয়। | 

(৫) যড়ার়তনের কারণ নামরূপ দহ ও মন। 

18) নামরূপের কারণ বিজ্ঞান ।পুনজ্জন্া। 

৩, বিজ্ঞানের কারণ সংস্কার (কন্যা) 

(১) সংঙ্গারের করণ অধিদা! | অক্গান) 

(১) আবদ্য! ছুঃথের মুল কারণ । 

এই দাশ নিদানের দ্বার। সাক্টতন্তের রহস্য উদবাটিত হয় 

নাই, মান্গধের ছুঃখের কারণ, দ্বিতীয় আয্যসতা ছুঃখসমুদয় 
বাখ্যাত হহয়াছে। পক জন্মের ১. অঙ্ঞানের ফলে স্ংস্কার 

বা কৃতকন্মেব সংস্গাপ এবং সই সংঙ্কাবের ফলে পুনর্জন্ম । 

৩ হইতে ১দফায় মানুষের বশ্মানজীবনের কথ নিবদ্ধ হইয়াছে। 

পূনজ্জন্ম হইলেই দেহমনে্র উৎপািহয় । ষডেন্দিয় দেভমনেব অঙ্গ 

ডত। ইন্দ্িয়ের সঠিত বাহ বপ্তর সংস্পশে জ্ঞানের ৎপত্বি এবং 
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জ্ঞান হইতে তৃষ্ণার বা বাসনার উৎপত্তি । তৃষ্ণার ফলে ভোগে 

আসক্তি। এই আসক্তি জন্মগ্রহণের ঝোঁক উৎপাদন করে 

এবং তাহার ফলে ভবিষাতে জাত বা জন্ম (১১) এবং জরামরণ 

(১২) হয়। 

অবিদ্যা যেরূপ ছুঠখের মুলীভুত কারণ, অবিদ্ার নিরোধ 

তেমনি ছুঃখ নিরোধের উপায় । অবিদাা না থাকিলে সংঙ্গার 

থাকিবে না; সবংঙ্গার না থাকিলে বিজ্ঞান থাকিবে না এবং 

শেষ পযাস্ত ছুঃখদায়ক জাতি জরানরণ হইবে না। অন্ুলোম 

রীতিতে উক্ত দ্বাদশ নিদানে যেমন দ্বিতীয় আব্যসত্য, দুঃখ 
সমূদয় ব্যাখাত হইয়াছে, তেমনি প্রতিলোম রীতিতে উক্ত 

শ নিদানে তৃতীয় আযাসত্য, ছুখনিরোধ বাধা ভইয়াছে | 

স্বতরাং ধন্মচক্র-প্রবর্তন-স্থত্ে গোতমবুছেব ধন্মোর সার কথা 

পাওয়া বায়। সকল সম্প্রদায়ের বোদেরাহই এই সুত্রকে 

প্রামাণা বলিয়া স্গাকার করেন এন সকল সম্প্রদায় শ্বীকার 

করেন ঘে এই সুত্র গোতমবুদদ কক সারনাথে বিবু ই 

ছিল। আুতরাং বোদ্ধধন্থের অতুদয়ের কুচনা হইতেই 

সারনাথ একটা মহাতীর্ঘ বলিয়া গণা হইয়। আসিতেছে । না? 

সারনাথে গৃষ্টপুর্ব পঞ্চম বা চতুর্থ শতাদের কোন নিদ্দশন 

পাওয়া বায় নাই; কিন্ত তৎপরবর্তী পুগের, খুষ্টপূর্ব তৃতীয় 

শতান্দ হইতে খুষ্টায় দ্বাদশ শতান্দ পযান্ত এই দেড় হাজার 

বৎসরের নিদশন ধাব্রাবাহিক রূপে পাওয়া গিয়াছে । ভারতীস্ 

প্রত্বতৰ অন্নসন্ধান বিভাগের ক্উপক্ষ এই দেড় হাজার বৎসরের 

অন্তর্গত বিভন্ন যগের চনকারজনক বহু নিদশন ভুগর্ভ হইতে 

উদ্ধত করিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থে শ্রামান কবতোষ মজুমদার 
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যোগ্যতার সহিত তাহার পরিচয় লিপিৰদ্ করিয়াছেন। রায় 

বাহাছুর শীঘুক্ত দয়ারাম সাহনী গণীত ইংরাজী সারনাগ বিবরণ 
অবলন্ধনে এই পরিচর রচিত হইয়াছে এবং চতুর্থ অধায়ের মুগ্তি 

পরিচয়ে অনেক 'অনিনর তথ্যও নিবন্ধ হইয়াছে । সারনাথের 

ধংসাবশেষের এবং মুভির পরিচন্ম ছাড়া গ্রন্তকার এই 

গ্রন্থের দিতীয় অধায়ে রাষ্ট্রা় ইতিহাস এবং পঞ্চন অধায়ে 

ভাঙ্গযোর ধারাবাহিক বিবরণ নিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থখানর পূর্ণভা 

সম্পাদন করিয়াছেন। দশকগণ তুতীয় '9 চতথ অধ্যায়ের 

সহায়তায় সারনা7থর ভগ্রাবশেষ এবং মিউজিয়ম দেখিয়া অবসর 

মত গ্রঞ্থের অন্তা্গ অংশ, হিশেমভঃ দ্িভীর় এবং পঞ্চম অধ্যায়, 

পাঠ করিলে সারনাথের স্মাত আধকভর উপভোগা মনে করিবেন 

এমন আশা। কর। নাইতে পারে। 

রমাএসাদ চন্দ 





শহি 1 2 হা নারনাথ বিবরণ 
পথম অধ্যায় 

ধর্মাচক্র এবওন | 

পায় আড়াই হাজার নগুসর পরর্ন্বে ভিমালয় পরনতের 

পাদমূলে অবস্থিত কপিলবস্থ নামক নগরে ইন্দাকু বশের 

অন্যতম শাখা শাকাকুলে গৌতমবুদ্ধ জন্মা গ্রহণ করিয়া 

ছিলেন। গৌন্রমবুদ্ধের পিতা ুদ্ধোদন শাকাদিগের 
খাজা ছিলেন। পিত। পুভ্রের নাম বাখিযাডিলেন 

সিদ্ধার্থ বা সর্নবার্সিদ্ধ। পিতৃকুলের গোত্র অনুসাবে 

সিদ্ধাণ গৌতম নামে পরিচিত ছিলেন এবং উন্ধর কালে 

বোধিলাভের পর বৃদ্ধ নামে খ্যাত হইয়াচিলেন। এই 

বুদ্ধ ইতিহাসে গৌতমবুদ্ধ নামে সুপরিচিত। কুমার 
সিদ্ধার্থ ২৯ বসর বয়সে জরা, ব্যাধি ও মৃত্রার হস্ত হইতে 

এককালে মুক্তি লাভ করিবার জন্থা গুহতাগ করিয়া 

সন্নাসার বেশে ভ্রমণ করিতে করিতে মগধের রাজধানা 
রাজগুহে উপনাত হইয়াছিলেন। কিঠ আহ রাঁজ- 

গৃহের ত২কালান রাজ। বপ্িদার তরুণ সন্যাসাকে রাজ্যের 

(গতম পৃদ্ধের নখক্ষিপ্ত 

ঢবন'। 



শা 

২. সারনাগ বিবরণ 

অদ্ধাংশ ছাড়িয়! দিতে চাহিয়াছিলেন । সিদ্ধার্থ অসন্মত 

হইঘা রাজগৃহ হাগ করিয়া আবাড় কালাম এবং রুদ্রক 

রামপুত্র নামক ছুইজন সন্নাসীর নিকট পশ্মোপদেশ 

গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই ঢুই জনের নিকট নাহ! কিছু 

শিখিবার তাভা শিপির। সিক্ধাগ পনাব সমাপস্ত নৈরঞ্ন। 

(বন্তমান লালাজান। নদাব তারবনী উর্ূবেল! খামে 

উপস্থিত ভইযা অগাধ কাঠা ভপশ্চরণ আরশ কবিয়া- 

ভিলেন। [এই দ্ুধর তপশ্চদায় প্রবৃন হইলো কৌ, 
বগ্প, ভদ্রিয়, মভানাম, ও শম্মজিত লামধেয় পাচজন ভিন্ু 

তাহার সঙ্গা হইয়। হাহাব সবা করিবাছিলেন। উঠার 

বৌদ্ধ গ্রন্তাদিতে পঞ্চভদ্রবগায় নামে প্রসিদ্ধ । চয় 

সর কাল কঠোর তপ্্শ্চরণের পার সিদ্ধাপ বুঝিতে 

পারিলেন যে কেবল হপাস্য। আপাত উপবাসাদি করিয়া 

শরারকে কষ্ট দিলে মুক্তি লাভের সন্ভাবনা নাই) 1 *খন 

হিনি গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া আহারাদি আর 

করিলেন । ভা দেখিয়। কো্চিগ্যাদি পঞ্চ মন্ভুচর মনে 

কবিলেন, ছয় বগসর কাল কগে।র হপশ্চবণ করিয়া যখন, 

উনি নোধিলাভি কৰি,5 পারিলেন না ঠএন উহার বোপি 

লাভের কোন সম্ভবনাহ নাই | (স্ততবা” আহার! পিজ্জা, 

গের সাহচর্ধা ভাগ করিয়। বারাণসা নগরার উপকগস্যিত 

খযিপতন বা ম্বগদানে মাশ্রয় গ্রহণ করিলেন ।১ এদিকে 

উরুবেলাষ একদিন রাত্রিতে বোধিসত্ত* পাঁচটা স্বপ্প 

(১) ভাব? পুদ্ধা। 
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দেখিলেন এবং নিদ্রাভঙ্গের পর তাহার দৃঢ় ধারণ হুইল যে 

পরদিবসই তিনি বোধিলাভ করিবেন । প্রহাষে গাত্রো” 

থান করিয়া কোপিসন্ত্র একটা স্গ্রোধ বৃক্ষমূলে উপবেশন 
করিলেন। এমন সময়ে উরুবেলার গ্রামণা বা গ্রামা- 

খিপতির দ্রহিতা শ্তজাতা আদিবা তাহাকে স্ব্পাত্রে 

পায়স নিবেদন করিলেন। পংজ সহ পায়স লইয়া 

বোপিস্তু নৈরঞ্জনার থাছে উপস্থিত ভইলেন এবং স্বানান্তে 

কৌপীন বভির্বাস পরিধান করিয়া আহার কারিলেন। 

আহারান্ছে পাঞটা নেরপঞ্রনাব লোতে নিক্ষেপ করিয়া 

সিদ্গাগ বলিলেন, *খদি আজ আমার বোধি ব| বুদ্ধত্ব 

শাভের এগ্ডাবনা পাকে তবে এহ পাত্র ষেন জোতের 

প্রাতকুলে ভাসিরা খায়।, পার নগাথই কোতের 

প্রাতকুলে ভাসিয়া গিয়া অবশেষে নাগলোকে উপস্থিত 
হইনি । সঙ্গযার সময় সিদ্ধাথ শদাতারের আদুরস্থিত 

একটা পিল ব। হগ্লাব বৃক্ষের মুল ডপনীত হইলেন 

এবং উহার প্র্বদিকে খোগাসনে উপবিষ্ট হইর়। প্রতিজ্ঞ। 

করিলেন -- 

' ইহাসনে যত মে নরারং 

সরগশ্থিনাংসং এলয়তচ বাত। 

অপ্রাপ্য বোধিং বৃ্ুকল্প হুলভাং 

নৈবাসণাৎ্ কায়মতণ্ঠলিধ্যতে ॥?? 



৪ সারনাথ বিতরণ 

“« আমার শরার শুক হউক, অস্ষি, চম্পা ও মাংস 

একেবারে বিনষ্ট হইয়া মায় মাক, তথাপি বোধিলাভ ন। 

করিয়া আশি এ আসন পরিত।গ করিন না।'" কগিত 

আছে যে এই সময় সাধুজনেব চিবশর' মার বা কামদেৰ 

সসৈন্য উপস্থিত হইয়া তাঙাকে নানা উপায়ে বোপিমার্গ 
হইতে বিচ্যুত করিবার জনা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়া- 
চিলেন। কিন্ত সকল চেষ্টা ঘখন ব্যর্ণ হইয়াছিল তখন মার 

বোধিসতুকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, “ভুমি যে দান 

করিয়া তাহার সাক্ষী কে ১” বোধিসন্ত তাহার 

দ:ক্ষণ হন্তের তচ্গনীর ছাতা পুথিনা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, 

“ পুন পুবব জন্মের কথ। ছাড়িয়া দিলেও রাজকুমাব 

বিশ্বন্তুব রূপে জন্মগ্রহণ করিয়। আদি যে সাত শত 

মহাদান করিয়ান্ডলাম এহ পুখিপা তাহাব সাক্ষ্য দান 

করিবে | পুগিবা ধলিয়া উঠিল, " হা, ইহ্থা ফ্ুপ সতা।” 

মার পরাভত হইয়। সদূলধালে পলয়ন কারিলেন । তখন 

বোধিস ও সদ্ধার্গ পরমা নঙ্ঞান লাভ করিবার জন্য ধানস্ 

ভইলেন। ধ্যানের বলে রজনার প্রথম বামে বোধিসত্তব 

জন্মের ঘটনাবলা প্রতাঙ্ষ ঝবরলেন ; বজনাব মধাম 

নামে তিনি দিবাদৃ্িহে সমগ্ধ জাবজগতের পরিণতি 
চা 

চর 

প্রত্যক্দ করিলেন; রজ্গনার শেন যামে ব্যথিত হদয়ে 
ভাদের ছুঙ্গতির বিষয় ভাবিতে হাবিতে উভার কারণ 



ধন্মচক্রে প্রবন্তন ৫ 

পরম্পরা অন্ুসন্গান করিয়। দেখিলেন জরা, ম্বৃতুযু, জন্ম 

প্রভৃতি সকলের মূলে অবিদ্যা না অজ্ঞান 'এবং অবিদ্যার 

নাশ হইলেই জাবেব সকল প্রকার 2£খের শেম অগাৎ 

মুক্তি ভইতে পারে। তিনি দুঃখের রূপ, ছুঃখের 

সমুদয় বা কারণ, দ্রঃখের নিরোধ বা নশি এবং ড্রঃখ 

নিরোপের পথ দেখিতে পাইলেন । তিনি তখন বুঝিতে 

প(রিলেন ভিনি সাম্বোদি ব! সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, 

বুদ্ধ বা হথাগত হইয়াছেন, মার শাহাকে জন্মমরণের 

বশীভত হইতে তই না। ঠিক প্রত্যাযে এই ঘটনা 

ঘটিল। সন্বোধি লা.-ভন পর মোক্ষ স্থখ মনুভব করিবার 

জণ্ঠ গৌহম প্রথম সপ্তাহ ঝোধিবৃক্ষের পাদমুলে অবস্থান 
করিলেন দ্বিতীয় সপ্তাহ আজপালম্টগ্রোধ মলে উপ- 

পেশন করিয়া কাটাইলেন। তৃহার সন্তাভে মুচলিন্দ 

গছেন ৩লাধ আসিয়া ছপবেশন করিলেন । এই সময় 

মতান্ত বড় ও বুষ্টি হওয়ায় নাগরাজ ৪ ফণা বিস্তার 

করিয়া তাহাকে আাচ্ছাদিত করিয়াছিলেন। মুচলিন্দ 

বুক্ষমালে সাঠ দিন থাকয়। বুদ্ধ রাজায়াতন বৃক্ষের মলে 

 আপিয়। বসিলেন এবং এখানেও সাত দিন কাটালেন । 

এই সময়ে এপুষ এবং ভল্লিক নামক দুইজন বণিক উৎ- 

কল হইতে আসিবার পথে বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত 

হইয়াছিলেন এবং আারাথ বুদ্ধদেবকে পিষ্টক ও মধু 
নিবেদন করিবার অনুমতি প্রীর্দনা করিয়াছিলেন। 



৬ সারনাথ বিবরণ 

বুদ্ধের নিকট কোনও ভোজন পাত্র শা থাকায় গন্ধর্বরাজ 

ধৃতরাষ্্ী, নাগরাজ বিরূপাক্ষ, কুস্তাশুরাজ বিরুধক এবং 

যক্ষরাজ বৈশ্রবণ এই চারিজন দিকপাল চারিটা শিলা পাত্র 
আনয়ন করিয়াছিলেন। বুদ্ধের অলৌকিক ক্ষমতায় চারিটা 

পাত্র একটাতে পরিণত হইয়।ছিল এবং তিনি উহাতে 

আহার করিয়াছিলেন । খণিকছয় বুদ্ধ ও ধনের 

শরণাগত হইয়া বুদ্ধের প্রথম উপাসক বা গৃহস্থ শিষ্য 

হইয়াছিলেন১ । তারপর বুদ্ধাদেব রাজায়াতন বৃক্ষের মূল 

ত্যাগ করিয়া পুনরায় অজপালন্যগ্নোধের তলে ফিরিয়া 

গিয়ছিলেন এবং তিনি ঘে মহাসহ্য লাভ কারয়াছেন হাহা 

জগ সমক্ষে প্রচার করিবন কি না ইহাই চিন্তা 

করিতেছিলেন। এমন সময় ব্রঙ্গা ও অন্যান্থ দেবগণ 

তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া তথায় আসিয়া 

উপস্থিত হইলেন এব বলিলেন-_ 

“পাতরহোসি মগধেত পুব্র 

ধন্মে। অন্রদ্ধে। সমলেহি চিঞ্িতো | 

অপাপুর এতম্ অমতস্স থারম 

স্থন্নতু ধন্মম বিমলেনানুবুদ্ধম”” ॥ 

“ এখন পঙ্থিলঙ্দয় শিক্ষকগণের উদ্ভাবিত ধণ্ম 

মগধে প্রচলিত আছে ; তুমি অমরঙ্জের দ্বার খুলিয়। 

(-) ললিবিপ্তঞ্, নিদানকথা। প্রতি অনুসারে সম্বোধিল।ভের পঞ্ন 

সণ্ডম দওঃহে বৃদ্ধের সাহৃত আশুব ও শদিকের দিলন হয। 



ধর্মাচক্র প্রবর্তন ৭ 

দাও; লোকে নিশ্মলহদয় বুদ্ধ কর্তৃক উদ্ভাবিত ধন 

শ্রবণ করুক।” ব্রঙ্গার স্তুতি বাক্যে মুগ্ধ হইয়া ভগবান 

বুদ্ধদেব চিন্তা করিতে লাগিলেন কাহার নিকট প্রথম 

ঠিনি ধর্ম প্রচ।র করিবেন এনং কোন বাক্তিই ব। তাহার 

গভীর নাতিবাঁকা হদয়ঙ্জম করিছে সমর্থ হইবেন। 

তখন তিনি ভাবিলেন, আরাড়কালাম এবং কুদ্রক'রাম- 

পুত্রের নিকট ধন্ম প্রচার করিবেন। কিন্তু পরক্ষণেই 

জানিতে পািলেন ঘে এই ঢ্ুই জ্ঞানী পুরুষ ইতিমধ্যে 

দেততাগ করিয়াছেন। তারপর কৌতিন্যাদি পঞ্চভ্র 

বগাতের কগ| তাহার ম্মবণ হইল এবং তাহাদিগের নিকট 

প্রথম ধন প্রচার কাধবেন সঙ্গল্প করিলেন । পঞ্চভদ্র- 

বর্গায় ভিক্ষুগণ কাশী নগরার নিকটবভা মুগদা খষি- 

পতনে বাম কবিতেছেন বুঝিতে পারিয়। তথাগত তথায় 

গমন করিলেন । 

প্রাটান খমিপতন বা সুদাৰ এখন সারনাথ নামে গ্রষিগতন বা মুগ্রদাব- 

গরিচিত। সারনাথের পুংঘাবশেষ বারাণসা নগবের ৮৪ 

প্রায় দুই ক্রোশ উল্জ.র গাজাপুর যাইবার পথের ধাবে 

অবস্থিত । ব্মাঁন কালে এই রাজপথ [দয়া বারেল 

যোগে সারনাথ ঘাওয়া যায়। পুরাকালে বারাণসী হইতে 

এ স্থানে যাইবার একগা মরল পথ চিল। এই পথের 
৬ 

কিছু কিছু নিদশন এখন€ বর্ধমান আছে। ওরঙ্গজেবের 

মস্জিদের নিকটস্থ পঞ্চগন্গ।ঘাট হইতে একটা পুরীতন 
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পথ লাঁটভৈরবেব দক্ষিণদিক দিয়া বরুণা নদীর আপ 

পাব পণ্যন্ত নিন্তৃত ছিল। এই পখের ধু'সাবশেষ বিমান 

£বলপাথেবক নিকট “দখিতে পাওয়। যায় । আফ্টাদশ 

শতাব্দীব শেষভাগ পর্যাস্ত এই স্থানে মোগল ধু'গর 

[5নটা খিলানযুক্ত একটা পুল চিল, বগ্থার প্রাকোপে 

তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । সাবলাথর ধাধিপতন (পালি 

তসিপতন) শাম হইবার কারণ মহাবস্ক শবদান নামক 

শ্বীন্তে এইরূপ লিখিত আছে । বারাণসাঞ সার যে!জন 

দুরে এক মহাবন চিল এবং হথায় পঞ্চশতজান এতো ক" 

বুদ্ধ বাস করিন্েন ৫5 পঞ্চশঠজন। তত 21 - 

বুদ্ধ মাকাশ মার্গে উখিত হইয়া পরিনিববাণ লাশ করল 

অর্াৎ দেহতাগ করেন তাতাদিগের শরার এই পন 
খণ্ডে পতিত হওয়া এই স্থানের নাম খনিপতন 

হভয়াছিল২ 1 চানদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিনান খুষ্টায় পঞ্চম 

(-) প্রতোকবুদ্ধ সাহারা ওদ্ভধহ হাভি করেন পা দাম প্র বিন না । 

(১) ধনু'স' পাঙত “নারির 101011775৯7)111 অটহ পাল তলা সু 57 

পত্তন শান্দর অপত্রঁশ। এত স্বানি আনেক খষে পা মাদক শান বার্ধাতন 

বলিম হহার ন'ম খাহপত্তন হহযাছিত | পানিতে ক মাল শামাছি ১ নণাণা, 

রূণর নিকট আর রিছচত হয় এব পান তন শাম প্রা তত হি ৪ হানি ত৭ 

নামের পাংগন্ি সপগ এঠ ভাপা কাটি ল গত ভয় 

“'এপন্ুণ ভগাত পানিগভনের্ চতপ এ গমন সম্ভব পাখগতন ১১২ 

পমিপভুনের উৎপান্ত সেশকাপ নগ্রব। স্থানের নাম জনত পপ থর নখ পন 

ছিল এবং গননাধারণ প্রাকৃত ভামা5 ব্যহ।গ কমিত। 



ধন্ধচক্র প্রবর্তন ৯ 

শন্তাকেব প্রথম ভাগে (৪০৫-৪১১) ভারতবর্ষে আসিয়া 

চি.লন। হিনি তাভার ভ্রমণ বুজ্তীন্তে ধধিগতন নীম 

সম্বন্ধে লিখয়াছেল, এক জন প্রাতোকবুদ্ধ এই বনে 

পাস করিতেন এনং ভগবান গৌতমবুদ্ধের মোক্ষলাভের 
নিকলী ক্ুিশিয়া এই স্যানে ঠনি পরিনির্বাণ 

লাভ কব্যিছিলেন। 

বুক্ধদ্দলপ পুর্নিজন্ের ঘুনাবলী বলম্বন করিয়া 

পাল জাত লিখি” হইয়াছে । এ গ্রন্থে এবং মহাবস্ত 

চাপ্দাশে বনিগা তে জপর নাম মুগদায় বা ম্বুগদাবের 

উতপন্ি লন্ঘঙ্গে এই গল্পট। ।লখিত আছে । গৌত মবুদ্ধ 
এল সময়ে +*ৎ5 মুগেব দলপর্িরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়। 

এই নূনথগে বিচরণ করিতেন । তখন তাহার শীম ৪ 

চল ভাত্বোধ । শা. গ্রাধ দখিতে অতি স্বন্দর ছিল? তাহার 
চিল শধণেপ্ মত সিদ্ধ কান্তি মাণিক্যের টায় উজ্জল 

চক্ষু, বাপের হাব স১ভ শু, সিন্দুধে মত লাল ৰণ মুখ, 

অললর.৮) গঁঞ্ভত চরখানি খুর, চামগ্জের ম্যায় পুচ্ছ 

এব অশ্বশাবাকর শ্গীয় বুহত দেহ । ম্গ্নোধের 

সঠোদত [বশাখ আনা এক খুথের অধিপাতি হইয়া এই 

আগেণো বণ করিত ॥ শাহার আকৃতি বেোধিলত্ের 

(৯. ধর। অন্মরূপ ছিল । এই সময় কাশীরাজ ব্রন্ম- 

দ'ও অশ৮পবুন্দ পঠ প্রতাত এই বশখত্ডে মুগয়া করিতে 

আসতেন এবং অনেক মুগ বধ টি ভারণগুলি 
চা (৪ 



৬৩ সারনাথ বিবরণ 

তাহাদিগের এই বিপদের কথা ন্যগ্পোধের নিকট বলিল। 

ম্যপ্সোধ ও বিশাখ দুই ভ্রাতা রাঁজ। ত্রঙ্গদর্তের নিকট 

গিয়! শিবেদন করিল যে তিনি প্রতাহ মগ শিকীব করেন 
নলিমু! অনেক মগ আহত হইয়া কন্ট পায়, কতক কা 

আতঙ্গে মরিয়া যায় । অতএব তাহারা এস্তাপণ কবিল্ 

যে যদি রাজা আর এ বনে ম্ুগধা কবিছে ন থান তাবে 

তাহারা দুই দল হইতে পাল দ্রমে একটা কবিয়া মুগ 
প্রতিদিন ঝণ্জপ্রাসাদের বঙ্গনশালায় রোেরণ কবিবে। 

রাজা এই প্রস্থাবে সম্মত হউলেন এব সেই দিন হতে 

পালা মে একটা করিয়া সুগ রাজার নন্ধনগহে যাতে 

লাগিল। 

একদিন বিশাখের দলেব একটা হবিণীর পালা 

উপস্থিত হইল ! হরিণী তাহার দলপ্শির নিকট |1গয়া 

জানাউল যে সে গভবতা। এখন সে পালা বঙ্গ করিতে 

গেলে গর্ভস্থ শাবকও হত হইবে । শাবকটা ওসৃত 

কিছু বড় হভলে হবে সে পাল! রক্ষা করিতে 

বাইবে। অহঞব এখন তাভার পরিবর্তে মন্য কাহাকে 

পাঠান হউক | কিন্তু এই প্রস্তাব মহ বিশাখের থর 

কোন মুগ যাইতে সম্মত না ভওয়ায় হবিণী ভগ্রঞ্দযে 

্যগ্োধের নিকট গিয়া সমস্ত কথা বলিল । শ্যগ্রোধ 

হরিণীকে অভ দিয়া ব্দয়ং রাজবাটার রকঙ্গনশালাধ গিয়া 

খুগক্ান্তে মাথা রাখিয়া শুইয়া পুহিল। রাজা ব্রহ্ষদন্ড 
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পূর্বেই ন্যগ্রোধকে অভয় দান করিয়াছিলেন, এখন 

তাহার আসিবার কারণ শুনিয়া ও তাহার মহ অন্তঃক্ষর- 

ণের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন এবং প্রতিদিন ন্বাগ্নোধের 

বা বিশাখের বথেব একটা করিয়া তরিণ পাঠাইবার প্রথা 

রহিত করিয়া দিলেন। রাজ ব্রহ্মদন্ত মুগদিগকে “দায় 

অগা জঙ্ঘট হইঙ্ে উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া, কিন্বা 

এই 'দাখ। আরণা) মধো নিবাপদে বিচরণ করিতে 

দিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম মবগদ্দায় বা ঘুগদাৰ 

ভইয়াণ্চল। ব্দ্রমান সারনাথ (শারঙ্গনাথ) নামও এই 

উপাখান ম্মরণ করাঈয়া দেখ। সারনাথের আধ মাইল 

বাবধানে শারঞ্গনাগ নামক শিবের মন্দির আছে। 

বুদ্ধদেব ধধিপতনে উপস্থিত ঠইলে, শাহাকে দুর 

5ইাত আসিতে দেখিয়! তাহার তুঙ্গপুবর পাঁচটা সঙ্গা 

পর”্গর বলিতে লাগ্ি,লন,ধী আমণ গৌতম হাসিতেছেন। 

এখানে এই “বাভুলিক' (যাহার বাঙ্তাড়ন্বর বেশী) এবং 

প্রধান বিভভান্টো' (বিভ্রান্ত) আসিলে আমরা প্রণাম 

বা অভার্শনা করিব না; তাবে যাঁদ এখানে উপবেশন 

করিতে ভচ্ছা কবেন তাহা হইলে এ আসনে নসিতে 

পারেন ।ঠ কি মখন বুদ্ধদেব নিকটবন্থী হইলেন হখন 

ভিন্দু পাচজন আর তাহাদিগের সঙ্গল্পি রক্ষা করিতে 

পারিলেন না, বুদ্ধদেবের নিকট ছুটিয়া গেলেন। একজন 

দদ্ধাদবের সারনাথে 

আগমন ও ধশ্ম গ্রচার। 



১২ সারনাথ বিবরণ 

তাহার ভিক্ষাপাত্র ও উত্তরীয় লইালন ; একজন তীভার 

বসিবার আসন গ্রস্ত কর্দয়া দিলেন ; তৃতীয় বাক্তি 

তাহার পা ধুইবার জল আনিয়া দিলেন। বুদ্ধাদূন আসন 

গ্রহণ করিয়া হস্তপদাদি প্রন্লালন করিলে পর ভি 

তাহাকে নাম ধরিয়া ও বন্ধ বলিয়া সান্দোধন করািলন । 

বৃদ্ধদেব এইরূপ সঙ্গোধন শ্রনিযা ভাহাদগাক বলিছেন, 

“ হে ভিক্ষগণ, তথাগত সম্পৃণ সন্দে।ধিচাভ ককিয়ীছেন ২ 

আর তোমরা তথাগতকে নাম লবিযা এল পক বছিহ। 

সন্বোধন করিও না: (তোমরা শুন) তম ২) ঠে 

মুন্তু) হইয়াছচি। আমি হাহা গা কাঁপযধাছি। আম 

যে পথ তোমাদিগকে "দখাতল জে পথ হাদি 2৭ 

কর তাহা হইলে ধর্শমজাবনের চরম লক্ষো উপুলাত 

5ইতে সমর্থ হইবে |”, ভারপর বুদ্ধাদেন হাহার এাসিঈ 

ধম্মচঞ প্রবর্কন নামক প্রথম সত ববুত করিলেন। 

বুদ্ধদেব বলিলেন, “গে ভিক্ষগণ, প্ররজিত বান্তিগাণ 

ছ্ুইটা চরম পথ অবলম্বন করিয়া থান: «কটি ভে!গ 

বিলাসের পথ অপরটা নঞোন শুপস্ঠার পথ কিন্ু 

এই দুয়ের কেন এক্ট। পন্থ! াবলঙ্গন করিলে ীনির্লনাণ 

টা পগভ 

পরিতজা এই ঢ্ুইটা পথ পরিত্যাগ করিযা মধ্যমা 

প্রতিপদ! বা মধাপথ অবনপ্ধন কা কর্তা | সেহ মপা 

৮ 

স। 4স। বা/মানক্ষলাভ করা যায় না। হাত এব এ ৮১ 

শু ঃ 

* 
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পথটা কি % এই *মার্য্য অফ্টা্গিক মার্গ* সেই মধ্য পথ | 
খথা-সন্ম! দিটি_ সমাকু দৃগি ; সম্মা সংকপ্পো_-সম্যক 

সংকলী : সম্ম বচ!- সম্যক বাক্য; সম্মা কষ্সান্তো _ 

সম্যব- কর্ম্ান্ত; সম্ম। আজিবো- সম্যক আজীব; সন্ম 

বায়ামে।--সমাবু বায়াম; সন্মা সতি- সম্যক স্মৃতি ১ 

সন্সা সমাধি_-সম্যক সমাধি । ভে ভিক্ষুগণ, এই চারিটা 

আপা সতা। ভ্রঃখ আার্ধা সা; দুঃখ সমুদয় (দুঃখের 

কার্প। গাধ্য সতা; দ্রঃশ নিরোধ মধ্য সভা; দুঃখ 

নিরোবধগমিনা প্রতিপদ। আধ্য সতা। দুঃখ 

কাভাকে পাল ৮ জাতি পি দুকখা জন্ম দ্ঃখকর, 
জর' | দ্রক্খা - জরা দ্ুঃখকর, ব্াাধি পি ঢ্ুকখা- বাঁধি 

ত্ঃখকর, *বণম্ পি ছুকখম- মরণ ছুঃখকর, আগ্লিয়েহি 

সম্পাঘে!গো কো অপ্রিয় বন্ত্রর সংযোগ দ্রঃখকর,পিয়ে 

হাাবগযোগো ভকখো প্রিয় বস্তর বিয়োগ দুঃখকর, 

ইয়মূ পিয়ম ন লভতি তম 1প দ্বকখন--আকাঙ্ঘিত বস্তুর 

5৩1 ভুঃখকর | ছুঃখ সমুদয় ব। ছুঃখের উৎপত্তি 

১য় কাগা হহতে ১ তৃঞ্ণ। বা বাসনা হইতেই দুঃখের 

উনপনি! দুঃখ শিরোধ হয় কি প্রকারে £ তৃষা বা 

বাসনার “নবুন্তি হইলেই ছৃঃখের নিরোধ হয়। দুঃখের 

নিবোৌধের পথ কি 5. ঠে ভিক্ষগণ, এই আর্য অষ্টাঙ্গ 
মাঁগ ছুঃখ নিরোধের পথ 1 যথা : সম্যক দৃটি-_বিশুদ্ধ 

মত গ্রহণ ; সমাব সঙ্কল্প-উচিত কম্ম করিধার ইচ্ছা 



বৌদ্ধ তীর্থৰপে 

সারদাথ। 

১৪ সারনাথ বিবরণ 

সম্যক বাক্য-সত্য কথা ফলা; সম্যক কর্মান্ত--উচিত 

কাজ করা; সমাগাজীৰ--সৎ পথে চলিয়! জীবিকা নির্ববাহ 

করা; সমাক ব্যায়াম--উচিত চেক; সমাক স্মৃতি 
_সকথা স্মরণ করা; সমাক সমাধি_ সতোর 

ধ্যান ।' | 

পৃথিবাতে যত প্রকার বৌদ্ধ মম্প্রদায় আছে দকল 
সম্প্রদায়ের লোকই এই কতিপয় বাকাকে বুদ্ধদেবের 

প্রথম উপদেশ বাক্য বলিয়া স্বাকার করিয়া থাকেন। 

এই কয়েকটা বাকো নিবদ্ধ উপাদেশই বৌদ্ধধন্মের 

সারকথা। এই উপদেশ বাকানিচয় ধর্ম কগ্রব্তন 

সূত্র নামে প্রসিদ্ধ অথাৎ এই সকল উপদেশ বাকা এটার 

করিয়া ভগবান গে'তম বুদ্ধ পৃথিবাতে নইন ধর্মারাজা 

স্বাপনের নব্রপাত করিয়াছিলেন, বারাণ্সীর উপকে 

মুগদাব খধিপঠনে বুদ্ধদে এই কষেকটা মহাবাকা 

প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের এত মছিমা। 

মহাপরিনির্বাণসুত্রে কথিত আছে যে বুদ্ধদেব ইহলোক 

ত্যাগ করিবাঃ পূর্ণে্ব হদায় প্রিয় শিষা শানন্দকে বলিয়া 
যান যে বুদ্ধতক্তের! |টারিটা পবিত্র স্থান পরিদর্শন | 

করিবেন। জন্স্থান_কপিলবস্থর লুম্থিনা নামক উদ্যান; 

সন্ধি বা সিদ্ধিলাভের স্থান-গয়ার নিকটবন্তা উকনিল 

(পালি উরুবেলা) গ্রামের (বর্তমান বুদ্ধগয়া) বোৌধিবৃক্ষ ; 

| 
| 
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ব্পুচক্র প্রবর্ঠনের স্থান_স্বগদাব নাঁ পধিপহন (সাঁরনাগ); | 

মভাপরিনির্বাণের শ্বান_-মললদিগেব রাজপানী কুশীনগর 

(বর্তমান গোরখপুর জেলার নন্ত্গত কাশিযা। ) তদবপি | 

এই সাদ্ধ খিসহত্স বশুসর পবিয়া এই তীর্সচত্রুম্টিয়ের 

আন্যতম সারনাণ বুদ্ধভল্তজনের নিকট পুজা প্রাপ্ড 

হইয়া আ[সাতছে 1 



(মীধা মুগ্বের নিদণন -. 

অশোক স্তন্ত। 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

হস 

বুদ্ধের মহাপরিনিধধাণের গর হইছে দৌধা সম 

আশাকের অভু্দয়ের পুরন গষান্ত ধমিপ গণের ইতিহাস 

অন্ধকাধ[চ্চন্ন। এই সময টিশ্চয়ঠ এখান বাদ 

সঞ্জারাম না স্ঠ প্রতিঠিত ভইয়াছিএ। কনক (সই 

গ্রাচান সঞ্জারামের কোনও টি এ পরাস্ত আবিদ 

হয় নাই। মৌধা সমাট আপার সময় হইতে ষ্্ীর 

দ্বাদশ শতাকা পর্যান্ত এই প্রায় সাধ সহ বসা ৭৭ 

সারনাথের ইত্তাস গ্রাচান স্থপতা ও ভাঙসগোক ধা 

রশেষ এবং ভগ্রস্তূপ অবিনশ্বর অক্ষর লিখিরা পাঁখয় 

গিয়াছে! অশোকের মার ভিনপি কারি শিদশন 

এখনও সারনাথে বিদামান- অশোক অনুশাসন যুক্ত 

্তন্ত বা লাট, ইক নিশ্মিত ধর্দারাজিণার স্মপের। 

ভিত্ি এবং একটা প্রস্থর বেদিকার (1118) ভগ্গাংশ। 

বৌদ্ধসঞ্জরে দল'দলি নিবারাণর নিমি মহারাজ অংশাক 

অনুশাসন সহ উত্তস্থন্ত শানুম।নিক ২৫০ খুষ্ট পুর্ণশন্ধে 

স্বাপিত করিয়াচিলেন। এই স্তভ্ভটা ভগ্নাবন্ডায় প্রাপ্ 
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হইলেও ইহার উপরিভাগে উৎ্তকীর্ণ অনুশাসনখানি প্রা 

সম্পর্ণ ব্দামান রহিয়ণছ। 'তৃঙীয় আধ্যায় দ্র্টলা)। 

সাধনাথে জাশানের ছিতীয় কাত ঈমটক নির্মিত খশুরাঞজকা সপ । 

ল্মপ১। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পা॥ অবগত হওয়া যায 

মে বৃদ্দাদারর হাপরিনির্ণাণেক পাৰ তাহার দেহের! 

ভম্থা আট ভাগ করা ভাযাজিল এবং কাজগভ, ৈশালী, 

বপ্লিবন্্, লক, রামগাম, বেঠদাঁপ, পাব। ও কুশী! 

নঠাত এই আটটি স্থান হাহা প্রাগিত কবিয়। টু 

এক একটা জপ নিঙ্দবাণ বরা হহয়াচিল |) গুবাদ আছে 

সসাট শাক বাম গ্রাম বাতীত আন্যাত্য স্কান্র স্কপগুলি 

খনন কিয়া এবং এ সকল শপে প্রোথিত বুদ্ধাদেবের 

দেহের ভব্মানাশষ ৮৯,৭০৪ ভাগে ব্ভিন্ত করিয়া 

৮৪,০০০ ধর্দুরাজিকা বা স্তুপ শির্ধাণ করাইয়াছলেন। 

অশোক স্তন্তেদ দাক্ষণে আনিদ্বুত যে ইষ্টক নিশ্ধিত 

স্ুগের ভগ্নানণেধ দেখিতে পাওয়া বায় তাহা আদে 

(১) প €গক বা পপ্ঠরে নিকট ভাবে নাম্মত হচত। ইহা কোন সাধ 

বা বড়্লীকের (দুইাবশ্য রা) করিবার জঙ্গ, কোন খুরণা দন লোকের 

নে জগত রাঙিষার ৪৮, অথবা কোনও মহংবাভর উাদশে প্রতাচত 

হত এই জাত শপ বৌছ ও জেন এভন এশ্্রদায়ের লোকই শিশ্মীণ 

করিত। (বাঁনও 'কানও বাদ গ্রন্থ অনুনারে কেবল খুদ্ধা বা চদবত্তাদিগের 

ভন্মাঝশযহ গুগে নমহিত হবার যাগা বাবচিত হত, কিন্তু সাধারণত: 

(বাঁ ছ্িক্ষ এবং আচাধাগণও এই "গন পাইতেন। 



অশোক নিশ্মিত 

বেদ্রিকা। 

শুঙ্গ যুগের নিদর্শন। 

১৮ সারনাথ বিবরণ 

রাজ! অশোক কর্তৃক নিশ্মিত হইয়াছিল এবং প্রায় দেড় 

হাজার বৎসর পরে ঠাহার আয়তন অনেকটা রদ্ধিত করা 

হহয়াচিল। ১৭৯৪ খুষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কাশীর 

রাজার দেওয়ান বাবু জগণ্সিংহ এই স্তূপটা বিধৃস্ত করিয়া 

ইহার উপাদান লইয়া কাশীতে জগণ্গঞ্জ স্থাপন করিয়া 

চিলেন বলিব প্রত্ুতাত্তবিকেরা এই স্পের ধুংসাবশেষকে 

“জগতসিংহ স্তূপ ' বলিতেন। রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহনী 

কুত্ত সারনাগ বিবরণের তৃতীয় সংস্করণে এই স্তুপকে ' ধশ্ম- 

রাজিকা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে । 

অশে।কের তৃহায় কান্তি একটা প্রস্তর বেদিকা 
(1801118) বা গ্রথচার।  ১৯০৭-৫ খুষ্টাব্দে কাশীর 

হপ্চিনিয়ার ওরটেল ।0)10]) সাহেব সারনাগের প্রধান 

মন্দিরের (11)71]। 31011110) দক্ষিণ কক্ষের ভিন্লি খনন 

করিতে গিয়া হা আবিঙ্গার করেন। ব্রায় বাহাদুর 

পণ্ডিত দয়ারাম সাহনা অনুমান করেন যে এঠ বেদ্িকা 

অশোকনিম্মিত স্থপের উপরিভাগের হন্বিকায় নিবদ্ধ 

ছিল। 

আন্তমানিক ২৩১ খুষ্ট পূর্ববাব্ষে অশোকের দেহা- 

বসানের অনতিকাল পরেই মৌর্যসামাজোর গৌরব 

রবি অন্তমিত হইয়াছিল। ধশ্ম প্রচার করাই সআট 

অশোকের একমাত্র লক্ষ্য হওয়ায় মৌর্য সাআ্রাজ্যের 
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রাষ্ট্রীয় বন্ধন দৃঢ়তর করিবার তিনি অবকাঁশ পান নাই । 
খুপুর্বব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারন্তে গান্ার, কপিশা, 
অন্ধ ও কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশঞ্জলি ম্বাধানতা অবলম্বন 

করিয়াছিল। আনুমানিক ১৮৭ খুষ্ট পূর্ববাক্দে ণসেনা- 

পঠ' পুযামিত্র তাহার প্রভু মৌধারাজ বুহদ্রণকে হত্যা 

করিয়া পাটলিপুত্রের পিংহাসন অধিকার কবিয়া শু 

রাজবংশের প্রতিষ্ঠা কবিয়াছিলেন। পুষামিত ত্রাঙ্গণ 

ছিলেন এবং অগ্ধমেধ যচ্জাদির অনুষ্ঠান করিয়াচিলেন । 
তিনি এবং তাহার উ্দরাপিকারিগণ বোদ্ধধম্ম অন্বঙ্গে 

উদাসান ছিলেন বলিঘ। সারণাথে শুক্গ সমাটদিগের 

কোন খোদিত লিপি পাওয়। বায় নাই, কেবল এ 

সময়কার প্রস্তর বোদকার কয়েকা স্তন্ত প্রধান মন্দির 

ও অশে।ক স্তন্তের চারদিকে পাওয়া গিয়াছে । এই 

স্তন্তগুলিঠে ত্রাঙ্গা অন্দরে দাতগণের নাম উৎ্কীর্ণ 

আছে। এঁসময়কার একটী স্তশুশীরফ প্রধান মন্দিরের 

উদ্র-পশ্চিম দ্রিকে পাওয়া গিয়াছে এবং ১৯০৬-৭ খুষ্ট|ব্রে 

উক্ত মন্দির খননকালে একাগ প্রস্তর নাঁম্মত শ্ুন্ত 

যুগের নরমুণ্ডের ভগ্রাংশ |বি১ আবিক্কৃত হইয়াছে । 

বোধগয়া, ভারহুত, সীচী প্রভৃতি স্থানের কান্তি চিহ্ন 

দেখিলে মনে হয় যে শুঙ্গ রাজগণ বৌদ্ধ না হইলেও 

তৎ্কালে জনসাধারণের বৌদ্ধ ধশ্মে অনুরাগ বুদ্ধি প্রাপ্ত 

হইয়াছিল। শুঙ্গ বংশীয় শেষ রাজ! দেবভুঁমি বা দেবভতি 



বুষাণ যুগের নিদশণ- 

বোধিস্ মুর্তি ছও 
ও দণ্ড। 

২০ সারনাথ বিবরণ 

ত্ান্ত দুশ্চরিদ্র ছিলেন এবং এই নিমিক তাহাব ব্রাহ্মণ 

মন্ত্র বাসদেব আনুখানিক এ২ পুর্ণন খুষ্টাকে হাহা 

হন্াা কারয়া পাভপিপুত্রের 1সংহামণ আধকার কারা 

চিলেন। এই জপ শু বর পতন হয়। পরব 

যুগের প্রাচা ভারা *র ইতিহয ঘোর তমসাচ্ছয়। 

খু্ীয় পথম এতাব:খ মরভ।গে (আনুম[নিক ৬৪ 

যচ বশর কুবাণগণ পাক শ্ুদেশ অধিকার 

কাপয় ছিলেন, ধিনি এট সামাজোব ভি পন কার্য 

লন উহার নাম বুজল কদাফ811501818150- 

]]0105) 1 তাহাৰ উত্ত ধক, বিন পদ 16007 

|,011)]]1,৯] বোধ হয় পারাণগা পন সামাজা বিস্থার 

নরয়াছি, পন । আনুনানিক ১২৫ বুনে ফুধাণবংশয় 

কণিক্গ এজালান্ভ বাওয়াছিলেন । কৌন কোন পণ্ডিত 

মানে করেন কণিক্গ ৭৮ খুদে লিহাসনে আরাতণ 
করিয়াঠিলন এবং ৯5 বর অভিযোক দন হইত শকাঝা 

গণিত হহাতছে | কণিক্ চীনের শামান্ত পল কুঘাণ 

সামাজা বিরত কিয়া।তলেন। শুথমে কণিদ জোরোদ্ধায 

(%/01084110 দেবত[|গণের উপাঃনা ক রণ কু 

পবে মৌল সম্া আশহকের হ্যায় বোধ ধম 

গণ করিহাছিলেন এব মাছির ত? াহারত সময়ে 

শহাঘান মাতব প্রঠিষ্ঠ। হহয়াড৪। কণিন্ষের রাজত 
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কালে সান স্থানে “বীদ্ধ মন্দির ও জ্তুপাদি নির্মিত 

হ্য়াটিভ সারলাথে কণিঘের সমফে, একটা বৃহ (বাধি- 

সঞ্র মর্রি (টি ৭) এন” প্রকগু চর ও দণ্ড [বি (এ)১] 

পাও] গিয়া৮। এই মভির পাদপীঠে গ পশ্চাতে একুও 

ইভাপ ডের দে তিশট জিপি খোদিত আছে তাহ 

পাঠে অবগত হওয ধায় যে মঙ্তাবাজ কণিসেব ততায় ] 

র।জগাপ্ধে লাবাণসততে বুদ্ধদেবের পাদচাদণ স্থানে তিপিটক- 
রি (128 টি রা (ক শি [পদ ভন্মা বল কটা স্রসন্্র ভি এব ছে ও আঙ্লরি 
2 _ এ 

প্রতিতঠিত কবিস।ছিলেন। এভ খোদিত দানার মত রেপ 

। (11711 11111) এসপালা।ন আবরং স্টপ (১:11)])) 

-7 ০ ভা" রি ০৯ শট ৮, বন» নামত ডাজা।সিত ভহযাছে | হত হতে ৬ 
শি 

আনুনন তয় যে জারতাথ ও বারাণসা তখন কুঁষাণ সামা 

পা 
সস বি 

জোর আন্ত [ছিঃ 1! ধা /? স্যা। টে এছ পাস টা পি নি এরুপলান তি 
হি 

এ 

প্রদেশের জুন শাসনবান্্রা হলেন । কুষানযুগের 

আব এব শিপন, পপাশ মান্দারল ডউতবপান্চিন কোণে 

অন্শ্থিত আপের "নক গোবদ্রুত একগানি শলালিপি। 

তত বাদ দ্বীগেব আবালতা চত্ম্টাঘর কথ। লাখ ত 

এ[ছে (ডি স1১১]। 

সভারাভা পনাদ্ধণ পরে বাস ও বাসিক্ষেণ পরে 

পন কুধাণ পামাজাব আকার প্রাঞ্চ উতষাছিনেন 

এবং তাহার ম্বত্ুঃর্ পল বাসদের কুষাণ সিহাসনে 



শু মগে সারনখ। 

২২ সারনাথ বিবরণ 

আবোহণ করিয়াছিলেন । মথুরা বাতীত ভারতবষের 

অন্ব কোনও স্থানে শুবিষ্ষের এবং বাস্রদেবের সময়ের 

খোদিত লিপি এখনও শাবিদ্রুত হয় নাই বলিরা কুষাণ 

সামাজোর সহিহ বারাণসাধ তখন কিরূপ সম্বন্ধ (ছিল 

তাহা নির্ণয় করা কঠিন। 

ুষ্টীয় ততায় শতাব্দীর বারাণসা ইতিহ।স একেবারে 

মন্ধকারাচ্ছন্ন। চতুথ শতাব্গার প্রারস্ে 'লচ্ছবি রাজ- 

বংশের জামাতা চন্ত্রগুপ্ত মগধে একটা নূতন রাজ্য 

স্াপনের আনা করিয়াছিলেন। চন্দ্রপ্তপ্তের পিতা 

ঘটোতকঢ গুপ্ত স্বতঃ সামান্) সামন্ত নরপতি ডিলেন। 

৩১৯ খুষ্টাবে চন্দ্রপ্তপ্তের অভিষেক কাল হইতে পুপ্তাব' 

নামে একটা নূতন অব্দ প্রচলিত হয়। খুষ্টায় চতুর্থ 

শতাব্দার মধ্যত্তাগে (৩৬৫ খুন্টাব্দে) লিচ্ছবি রাজবংশের 
দৌহিত্র ও চন্দ্রপণ্প্ডের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ 

করিয়াছিলেন। ভাহার রাজত্কা,ল উদ্দর এবং পুর্বব 

ভারতে গুপ্ত প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিণ। অমুদ্রগুণ্ডের 

দিগিজর কাহিনা প্রয়াগের অশোকস্তষ্ত গাত্রে উৎকার্ণ 
রহিয়াছে | হিনি প্রাঙ্গণ ধন্মাবলম্থা ছিলেন এবং 

অশ্বমেধ যজ্ঞাদি করিয়াছিলেন। এই সময়ে ত্রাঙ্গাণ্য 

ধম্মের পুনরভ্যুদয়ের সুত্রপাত হয়। আনুমানিক ৩৮০ 

ুক্টান্দে সঞ়্াট মমুদ্রপশুণ্ডের দেহাবসানের পর তদায় 
পুত্র খিতায় চন্দ্রপ্ুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়া 
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বিক্রমার্দিতা উপাণি দারণ পূর্র্বক 9১৩ খু পরযান্ত 
রাজস্ব করিয়াছিলেন । তাহার রাজস্ব কালে চীনদেশীয় 
পঁরব্রাজক ফা-হিয়ান ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং 

তাহার ভ্রমণ বু্তান্তে খধষিপতনের নাম উল্লেখ করিয়া 

গিয়াছেন। 

প্রথম চন্দগুপ্ত, সমুদ্র্তপ্ত এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের 

কোন লিপি বা মুদ্রা নারনাথে পায়! যায় নাই, তবে 
কাশী যে সে সময় গুপ্ত সা্র।জ্যের অধান ছিল নে বিষয় 

কোন মন্দেহ নাই। ৪১৩ খুষ্টান্দে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের 

মুতার পর প্রথম কুমারগপ্ত রাজা হইয়াছিলেন এবং 

4৫৫ খুব পর্য্যন্ত রাজস্ব করিয়াছিলেন। সারনাথে 

ধশ্মরাজিক1 (জগণুসিংহ) স্তূপের দক্ষিণে আবিপ্লুত একটা 

ুদ্ধমৃ্ির [বি(বি)১৭৩] নিম্বদেশে “দে (য়) ধন্মোহযং 

কুমারগুুস্ত'' লিপি উতকীর্দ থাকায় প্রমাণ হইতেছে যে 

বোধ হয় ইহা রাজ! কুমারগুপ্ত করুক প্রদ্নত হইয়াছিল। 
কুমারগুপ্ডের গর তদায় জ্োষ্টপুত্র স্কন্দগুপ্ত সাম্রাজ্য 
নত করিয়াচিলেন। স্বন্দগুপ্তের সময় পুষামিত্রীয় ও 
হূগণ আধ্ধ্যাবন্ত আক্রমণ করিলে তিনি প্রথম বারে 

আক্রমণকারিদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু 

ষ্ীয় পঞ্চম শতাবীর শেষত।গে হণগণ পুনরায় ভারত" 

বষে প্রত্যাগমন করিয়াছিল এবং কপিণা ও গান্ধার 

গুপু যুগর নিদ্দপন-- 

কুমারগুপ্ত ও বুধ 

গুপ্তের রাজ্যের 

দ্ধমন্তি। 
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অধিকার করিয়া একটা নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন যে ৪৬৭-৪৬৮ 
ৃষ্ঠাব্দে মহারাজাধিরাজ স্কন্দপুপ্ডের মৃত্যুর পর তাহার 
কোন সম্তানাদি না থাকায় তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পুরগুপ্ত 
সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি অল্পকীলই 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৪৬৯ খৃষ্টাব্দে তাহার পুক্র 
নরসিংহগ্প্ত পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। 
আনুমানিক ৪৭৩ খুষ্টাঞ্ষে নরসিংহগুপ্ত পরলোক গমন 
করিলে তাহার পুত্র দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত সাআজাজ্য লাত 
করিয়াছিলেন। ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে হারগ্রীবস্ (]7%1- 
£7০2৮৪) সাহেব সারনাথে একটা বুদ্ধমূর্তি আবিষ্ধার 
করিহাছেন। এই মূর্তির পাদপীঠে (16952) একট 
লিপি উত্কীর্ণ আছে; । ইহা হইতে অবগত হওয়! 
যায় ষে ১৫৪ গুপ্ত সম্দঘতে (৪৭৩-৪৭৪ খুঃ) কুমারগুপ্তের 

শাসনকালে ভিক্ষু অভয়মিত্র কর্তৃক এই বুদ্ধ ূর্তিটা প্রতি 

(১) পংক্তি ১--ববশতে গুপ্তানাং সচতুঃ পঞ্চাশছুত্তরে তূমিং রক্ষতি কুমীর 
গুপ্তে মানে জোস্ঠে দ্বিতীয়ায়াম্ | 

% ২ ভক্তাবর্জিত মনসা যতিন! পুজার্থমভয়মিত্রেণ প্রতিমা- 

প্রণ্তনম্ত €ণে [র) পরে যং কা. রিতা শান্ত; । 

» ৩-মাতাপিতৃপগুরু পৃঃ পুণ্যেনানেন সত্বকায়োয়ং লভত।- 

মভিমতমুপশম হু ১১০০, ৮৯» যাম্॥ 

এ, তত 285 10870 01) 191%-065) 174৮৮ 12&, 
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টি হইয়াছিল। হাঁরগ্রীবস্ সাহেব কর্তৃক আবিষ্কৃত আর 
একটা বুদ্ধ মূর্তির পাদগীঠে একটা খোদিত লিপিতে, 
লিখিত আছে ষে 5৫৭ সম্বতের ফৈণাখ মাসের কৃষ্ণ 

পক্ষের সপ্তমী তিথিতে মূলা নক্ষত্রে বুধগুপ্তের শন 

কালে ভিক্ষু অতয়মিত্র কর্তৃক এই প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। ইহাতে দেখা যায় যে পঞ্চম শতাব্দীর 

শেষভাগে বুধগুপ্তের শাসনকালে কাশীজনপদ গণ 

সামাজ্যের অন্তভূত ছিল। 

মালবদেশের অন্তর্গত মন্দশোর নগরের সন্ধানে 

প্রাপ্ত প্রস্তরস্তন্তে খোদিত প্রশস্তি পাঠে অনুমান হয় 

যে ৫৩৩ খুষ্টাব্ের পূর্বে যশোধন্ হৃনাধিপ মিহির 
কুলকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার 

অনতিকাল পরেই অথব! প্রায় এই সময়ে বর্তমান যুক্ত 

প্রদেশে মৌখরী বংশের প্রধান্থ প্রতিষ্ঠিত হয়। বার- 
বাকী জেলার অন্তর্গত হাড়াহা নামক গ্রামের নিকট 

প্রাপ্ত একখানি খোদিত শিলাফলক হইতে অবগত হওয়া 

* (১) গুপ্ানাং সমতিক্রার্থে সগ্তপরচাশদুত্বরে। শতে সমানাং পৃথিবীং 
বুদ্ধ€ণে প্রশাসতি ॥ বৈশাখমাসসপ্তম্য।ং সূলে গ্ভামগ্নতে ময়া। কারি 

তয়মিত্রেণ প্রতিমা শীক্যভিদ্ষুণাঁ॥ ইমামুন্ধন্ত্চ্ছত্র পন্মাসনবিভুষিতাং। 

দেব পুত্রবতো! দিব্যাং চিত্রবিদা! সচিত্রিতাং॥ যদত্র পুণ্যং প্রতিম1ং কারযিত্ব] 

মম ভূতম। মাতীপিত্রোর্তরণাড লোকম্ত চ শষাপ্য়ে । 
10) 7. 82১. 

ষষ্ঠ ও সপ্তম ণতাব্বীতে 

মারনাখ--মোথরা 
বন্ধন বংশেররল্যকাল-- 

ঠয়েউসঙের নারনাথ 

বর্ণন । 
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যায়, ৬১১ বিক্রম দন্বতে (৫৫৪ খুঃ) মৌখরীরাজ ঈশান 
বন্মা রাজত্ব করিতেছিলেন। এই লিপিতে কথিত হইয়াছে 

যে ঈশ'নবন্ধনী অঙ্কুপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং 
সমুদ্র ভীরবাসী গৌড়গণকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন । 

স্থতরাঁং কাশী মৌখরীরাজ্যের অন্তভূ্ভি ছিল এপ 
অনুমান করা বাইতে পারে। ঈশানবন্মণের পরে 

যথাক্রমে শর্বববর্মা এবং অবস্তীবশ্ী মৌখরী সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন । স্বীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম 

ভাগে মৌখরী অবন্তীবর্্ণের পুত্র এবং হর্ষবদ্ধনের 
ভগ্নীপতি গ্রহবন্মণকে কান্কুজে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে 
পাই। আনুমানিক ৬৭৫ খুষ্টাব্দে গ্রহবপ্মা মালবরাজ 

দেবগুপ্ত কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। তৎপরে হর্ষবর্ধনের 

অগ্রজ রাজ্যবদ্ধন গ্রহবর্্মার পত্রী রাজাশ্রীকে উদ্ধার 
করিবার মানসে কান্তকুজে আগমন করিলে গৌড়াধিপ 
শশাঙ্ক কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। রাজ্যবদ্ধনের ম্বত্যুর 

পর তায় অনুজ হর্বদ্ধন স্থানীশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ 

করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্ব কালে, ৬২৯ হইতে ৬৪৫ 

খৃষ্টানদের মধ্যে, চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক হুয়েউ্স$ 
ভারতভ্রমণে ব্যাপূত ছিলেন এবং হর্ষবদ্ধনের সহিত 

সাক্ষ-ৎও করিয়াছিলেন । হুয়েউ্সড লাখয়াছেন থে 

রাজ্যলাভের পর ছয় বুসরের মধ্যে হর্ষবদ্ধন (শলাদিত্য) 

সমস্ত আর্ঘযাবন্ত (পঞ্চ গেড়) স্বীয় পদানত করিয়াছিলেন। 
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তাহার রাজধানী স্থানীশখর (থানেশ্বর) হইতে কান্ঠকুজ্ে 

স্থানান্তরিত হইয়াছিল। হুয়েউ্সউ তাহার ভ্রমণবৃস্তান্তে 
এই সময়কার সারনাথের অতি স্থন্দর বিবরণ প্রদান 

করিয়াছেন। তিনি বারাণসীর উত্তর-পুর্বব দিকে 

অবস্থিত শতফিট উচ্চ অশোক নির্মিত একটা স্তুপের 
উল্লেখ করিয়াছেন। হুয়েউ্সউ লিখিয়াছ্েন, এই স্তুপের 

পন্মুখে সবুজ প্রস্তরের অতি মস্থণগাত্র একটি স্তন্ত ছিল। 

এই স্তন্তের কোনও চিহ্ন এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। 

তৎুকালের ম্বগদাব বা সারনাথ্ সম্বন্ধে হুয়েউসউ্ লিখিয়।- 

ছেন১ এই স্থানের স্ববিশাল সঙ্ঘারাম তখন আট ভাগে 

বিভক্ত ছিল এবং সমুদয় সঙ্জারাম একটা প্রাচীরের 
ঘারা বেগ্টিত ছিল। এই সঙ্ারামে তখন হীনধান 

সম্মতীয় সম্প্রদায়ের ১৫০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন। 
সঙ্ঘারামের অভ্যন্তরে দুই শত ফিটেরও আর্ধক উচ্চ 

চমণ্কার- কারুকার্ধযমপ্ডিত একটা মন্দির ছিল। এই 

মন্দিরের অভ্যন্তরে ধান্ুনিশ্মিত মানুষ প্রমাণ ধশ্মচত্র 

শ্রবর্তনরত বুদ্ধদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। হুয়েউ্সঙ 
এই মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চম দিকে অবস্থিত অশোকের 

নিশ্মিত শতফিট উচ্চ ধণ্মরাঙ্জিকা স্তুপ ভগ্রাবস্থায় দেখিতে 

পাইয়াছিলেন। এই স্তুপের সম্মুখভাগে তখন ৭* 
ফিট উচ্চ আত মহ্যণগাত্র পাষাণ শ্তন্ত দণ্ডায়মান ছিল 

বল! বাহুল্য এই স্তশ্েরই ভগ্রাংশের উপর অশোকের 



২৮ সারনাথ বিষরণ 

অনুশাসন খোদিত রহিয়াছে এবং এই স্তস্তের ঈর্যদেশ 
চারিটা সিংহমূর্তিমপ্তিত ছিল। ভয়েড্ষঙ লিখিয়াছেন, 
“সম্থোধি লাভের পর বুদ্ধদেৰ যে স্থানে (বসিয়া) প্রথম 

ধর্ম গ্রচার করিয়াছিলেন সেই স্থানে এই স্তত্ত প্রতি্টিত 
হইয়াছে।” হুয়েউ্সউ মৃগ্াবের আপরাপর অংশেেরও 
বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে এখানে 

তাহা উদ্ধৃত হইল না। হুয়েউসঙের ষময়ে কাশী 
প্রদেশ অবশ্য হ্্বর্জনের প্রতিষ্ঠিত কান্তুকুজের সাম" 
জ্যের অন্ততূতি ছিল এবং এই অবধি খৃষ্টীয় দ্বাদশ হঁতাব্দীর 
শেষভাগে মুসলমান বিজয় পর্যাস্ত মারনাথের তাগ্যলক্কা 

কান্যকুজেশ্বরের তাগ্যলক্ষীর অনুখান্সিণী ছিলেন। 

কানধরুজরাজ ধপোবর্দা,. ৬৪৭ খুঁফীক্ে হ্ষবন্ধনের মৃত্যুর পর আর্ধাবর্তের 
নাং পাহর ইতিহাসে আর এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের সূচনা হয়। 

তারপর অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে কান্কুজের সিংহাসনে 

যশোবর্ধা! নামক একজন পরাক্রান্ত নৃপতিকে প্রতিষ্ঠিত 
দেখিতে পাওয়া ষায়। যশোরী এক সময়ে মগধ ও 

বঙ্গ পর্যন্ত স্বীয় আধিপত্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন, 
কিন্তু পরে কাশ্মীররাজ ললিতাদিতা কর্তৃক পরাজিত এবং 

(১) ২. 1398], 73%14719 7167৫8 ৫116 76519 7118, 

15000001000, ৮01 11100 &5-60) 80101807167 (/7:47104 

17206417 17116) 101. 11) 00, 88-0৭ 



ইতিহাস ২৯ 

মিংহাসনঢাত হইয়াচিলেন। জ্ঙ্টম শতাব্দীর শেষভাগে 

আয়ুধবংশীয় নৃপতিগণ কান্কুজ্জের সিংহাসনে অধিরাঢ 
ছিলেন। নবম শতাব্দীর প্রথমপাদে গৌড়|ধিপ ধর্মীপাল 

ইন্্রাযুধকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অনুগত চক্রায়ধফে 

কান্যকুজের সিংহাসনে প্রতিষিত করিয়াছিলেন । এই 
সময় হইতে রাঁজপুতানার অন্তর্গত ভিল্লমালের প্রতীহার, 

দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত মালখেড়ের রাষ্ট্রকট এবং গৌঁড়ের 
পাল এই তিন বংশের নৃপতিগণকে আধ্যাবর্তের সার্ব- 
ভৌমত্ব লইয়া বিরোধে ব্যাপৃত দেখিতে পাওয়া হায়। 
ৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতীহার বংশীয় মিহির- 
ভোজ (আদ্দিবরাহ) স্থায়িভাবে কান্যকুজ অধিকার 

করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং একাদশ শতাবীর দ্বিতীয় 

গাদ্দের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত তাহার উত্তরাধিকারিগণ কান্য- 

কুজের মিংহামনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সারনাথে প্রতীহার 

রাজগণের বা! তাহাদের নাম যুক্ত কোনও কীর্ভিচিহ 
এযাবৎ পাওয়| যায় নাই। 

সারনাথের প্রাপ্ত খুষ্টায় নবম শতাব্দীর প্রচলিত 

অক্ষরে খোদিত একখানি শিলালিপিতে, [ডি(এফ)৫১] 
শপ টিন ৫ রি 

(১) বিশ্বপালঃ| দাগ চেতাস্ত ঘ গ্ণ্যং কার'ম্াজ্জিতং ময় 

মর্কলোকো ভবেততেন সর্বজ্ঞ; করুণাময়: ॥ জীজয়পাল * 

এতানৃদিগ কারিতমামৃতগালে [ন]। 

৪৭৮ ৪%1 

পাঁলরাজদ্বের নিদশন-_ 
মহীপালের কীত্তি; 

১*২৫ খষ্টান্ের শিলা" 
লিগি। 



৩০ সারনাথ বিবরণ 

দঁতারূপে শ্রীক্য়পালের নাম দৃষ্ট হয়। পণ্ডিতের 
অনুমান করেন এই জয়পাল গৌড়াধিপ ধন্মপালের 

ভ্রাতুস্পূত্র॥ সারনাথে প্রাপ্ত কষ্টিপাথরের একথানি বুদ্ধ 
মূর্তির পাঁদপীঠে উত্তকীর্ণ ১০৮৩ বিক্রম সন্দতের (১০২৫ 
খুষ্টাব্দের) একখানি লিপি [বি(সি)১] হইতে জানা 

যায় গৌড়াধিপ মহীপাল, স্থিরপাল এবং বসন্তপালের 

ছারা কাশীধামে ঈশানের (শিবের) ও চিত্রঘণ্টার 
(দুর্গার) মন্দির এবং আরও শত শত কীর্তি রত্ু প্রতিষ্ঠিত 

করাইয়াছিলেন। স্থিরপ!ল এবং বসন্তপাল জারনাগে 

ধর্মরাজিকা স্তুপ এবং বিহার ও মন্দিরাদি সংস্কার 

করিয়াছিলেন এবং একখানি শিলাফলকে আটটা মহাস্থানে 
ংঘটিত গৌতম বুদ্ধের জীবনের আটটী প্রধান ঘটনার 

চিত্র অঙ্কিত করাইয়া তাহা একটা নবনির্মিত গন্ধকুটাতে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন১ | 
১১1 ৩ নমো বুদ্ধায ॥ বারান(ণ)শা(সী)-সরস্তা' গুরব খবামরাশি 

পাদাজং | 

আরাধ্য নমিত-ভুপতি-শিরোরুহৈঃ শৈবজাধীশং ॥ 
ই (ঈ)শান-চিতরঘণ্টদি-কীর্তি রত্বশতানি যৌ। 
গৌড়াধিপো মহীপাঁলঃ কাগ্ঠ|ং গ্ীমানকার' য়: | 

২। সফলীকৃতপাঙিত্যৌ বোধাববিনিবর্তিনৌ । 
তৌ ধর্মরাজিকাং সাঙ্গং ধর্মচক্রং পুননবম | 
কৃতবস্তোৌ চ নবীনামষ্টমহাস্থান শৈল-গদ্ধকুটাং। 
এতাং শ্াস্থিরপালে! বসস্তপালোহনুজঃ শীমান ॥ 

৩। সংবৎ ১০৮৩ পৌষ দিনে ১১ [|] 
08£210/6 4/676 8৫647 ০7470671909 21 4৫770111) ]) ১, 



ইতিহাস ও১ 

১০১৮ ধুষ্টান্দে গজনীর সুলতান মামুদ কান্যাকুজ 
আক্রমণ করিয়। সেই মহানগর বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন 

এই সময় কান্যকুন্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন 
প্রতীহারবংশীয় রাজাপাল। মামুদ কর্তৃক কান্যকুজ 

ধ্বংসের পরেই প্রতীহার বংশ না হউক প্রতীহার রাজা 

কাধ্যতঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং প্রাচ্য ভারতের 
আধিপত্য লইয়া গৌঁড়াধিপ মহীপাল এবং ত্রিপুরিরাজ 
কলচুরি বা হৈহয়বংশীয় গাঙ্গেয় বিক্রমাদিত্যের মধ্যে 
বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সূরে কাশী প্রদেশ 
বোঁধ হয় এক সময় পাল নরপালের পদানত হইরাছিল। 

ধামেক স্তবপের উত্তর দিকে ছয় থণ্ডে বিভক্ত একথানি 

লিপিযুন্ত শিলাফলক [ডি (এল)৮] আবিষ্কৃত হইয়াছে! 
এই ফলকের লিপিতে কথিত হইয়াছে, ১০৫৮ খুষ্টাঝের 

৪ঠা অক্টোবর তারিখে কলচুরি বংশীয় (গাঙ্গেয বিক্রমা- 
দিত্যের পুত্র) পরমভট্রারক মহারাজাধিরাজ কর্ণদেবের 

কল্যাণবিজয় রাজ্যকালে উপাদিক! মামকা একখানি 

'অষ্টসাহত্রিক| প্রজ্ঞাপারমিতা লিপিবদ্ধ করাইয়া তাহা 

এবং অন্যান্য দ্রব্য তিক্ষুগণকে দান করাইয়াছিলেন১। 

এই লিপি পাঠে অনুমান হয় ১০৫৮ খুষাবে আরনাথ 

কলচুরি রাজ্যের অন্তভূতি ছিল। 

(১) মল লিপির পাঠ পরিিষ্ে জ্ব্য। 

কলটুরি রাজ কর্ণদেবের 
১০৫৮ ধৃ্টাবের শিলা- 
লিপি। 



গাহড়বাজ স্কাজতে সার 
নাধ। কমরদেৰী প্রতি- 
ষ্ঠিত বৌদ্ধ বিহার; 
মুমলমান আক্রমণ ও 
লুঠন। 

জগৎ সিংছের খনন। 

৩২ সারনাথ বিবরণ 

ৃষ্টায় একাঞ্শ শতাব্দীর শেষ ভাগে গাহড়বাল 

বংশীয় চন্দ্রদেব কান্তকুজে এক নবরাজা প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন । এই রাজ্য শতাবী কাল স্থায়ী হুইয়া- 

ছিল এবং কাশী প্রদ্দেশ বরাবর এই রাজ্যের অস্ততৃতি 
ছিল। সারনাথে আবিষ্কত একখানি শিলালিপি [ডি 

(এল) ৯] হইতে জানা যায় চন্দ্রদেবের পৌত্র গাহড়বাল- 

রাঁজ গোৰিন্দচন্দের পত্ী কুষরদেবী সারনাথে একটা 

বিহার প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন১। এন্ডিমন আর 
কোন গাঁহড়বাল কীর্তি সারনাথে এ পর্য্যস্ত আবিষ্কৃত 

হয়ু নাই। ১১৯৪ খুঙ্টার্ফে গোবিন্দচন্দ্রের পত্র 

জয়ঙ্ন্্র সূলঙান মৈজুদ্দীন মহন্মদ ইবন সাম কর্তৃক গরা- 
জিত ও শিহত হইলে ১১৯৫ খাবে বারাণমী মুসলমান 

সেনাপতি কুত্বউদ্দীন আইবক কর্তৃক লুঠিত হইয়াছিল 
এবং মেই সময়ে সম্ভবতঃ সারনাথের অনেক বৌদ্ধকীর্তিও 

বিনষ্ট হইয়াছিল। এই ঘটনার পরে সারনাথের 
উপর যে যবনি! পতিত হয় তাহা প্রথম উত্তোলিত হয় 

ঠিক ছয় শত ৰত্মর পরে, ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে, যখন জগত: 

মিংছের লোকেরা সারনাথ ধবংলের শেষ অঙ্কের অভিনয়ে 

প্রবৃত হইয়াছিল। 

রাজ! চেসিংহের দেওয়ান জগৎসিংহ গিজের নামে 

(১) মল জিপির পাঠ পরিপিষ্ঠে স্রপব্য। 



ইতিহাঁ ৩৩ 

একটী বাঙ্ছার নির্াথ করিতে ইচ্ছুক ছয়েন। এতদু- 

দেশে তিনি সারনাথের স্তুপ ভাঙ্গিয়া৷ ইক ও প্রস্তর 
আহরণে লোক নিযুক্ত করেন। এই লোকগুলি খনন 
কারতে করিতে একটা স্তূপের মধ্যে একটি প্রস্তরের 
আধার প্রাপ্ত হয়। এই প্রস্তরাধারের মধ্যে একটা মর্ম 

নির্মিত ছোট কৌটা (4016 008/01) পাওয়া গিয়াছিল। 

এই বৃহৎ প্রস্তর আধারটা প্রায় ৪০ বসর পরে কলিকাতা 

মিউজিয়মে লইয়া ঘাওয় হয়| এই খননের বিস্তারিত 

বিষরণ বারাণমীর কমিশনর জোনাথন ডানক্যান (11). 

000910080 7)92027) সাহেব এলিয়াটিক্ মৌসাইটা অব 

বেঙ্গলের পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই স্থানে একটা 

বোদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়। ইহার পাদগীঠে পল নরপতি 

মহীপালের লিপি উতকীর্ণ মআছে। 

পুরাতত্ব উদ্ধার কল্পে সারনাথের প্রথম খনন কা্ধ্য মেকেন্্রীর খনন । 

১৮১৫ খু্টীন্দে কর্ণেল মেকেন্্রী (0010116] &. 11701:01- 

?10) সাহেষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। তীহার আবিদ্কত 

 মূর্তিগুলি এখন কলিকাতা! মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। 
সম্ভবতঃ কর্ণেল মেকেন্রী সাঘেবের খননের কোন বিবরণ 

প্রকাশিত হয় নাই। 

১৮৩৪ খুনের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৮৩৬ কানিংহামের ধনন। 
খুষ্টীবের জামুয়ারি মাস পর্য্যন্ত জেনারল সাদর এলেক- 



ফিটোর খনন। 

৩৪ ৰ সারনাথ বিবরণ 

গ্লাপ্তার কানিংহাম্ (090019] 91745168000 00111 

12810) নিজ ব্যয়ে ছুইটা স্তুপ, একটী সঙ্জারাম এবং 

ধর্মরাঁজিকা (জগৎসিংহ) স্তুপের উত্তর দিকের একটা 
মন্দির পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ধামেক ও চৌধস্তী ্তূপ 

দুইটা খননের বিবরণ ভৃতায় অধ্যায়ে এন হইড়াছে। 

উপরোগ্ত ধর্মরার্জিকা স্তুপের প্রস্তর আধারটা তিনি 

খুজিরা বাহির করেন এবং আনকগুলি মূর্ি এই স্থান 

হইতে সংগ্রহ করিয়৷। কলিকাহা মিউজিয়মে প্রদান 

করেন। তিনি আনুমানিক চল্লিশটা মু্তি এবং বসংখ্যক 

খোদিত প্রস্তর সারনাথে ফেলিয়া যান। পাদ্রি শেরি- 

ডের (307, |], 4. 81101102) পুস্তক পাঠে অবগত 

হওয়া যায় যে বরুণা নদীর সেতু (1)07৫80 11106) 

নির্মাণের সময় সারনাথের আটচন্লিশটা মূর্তি এবং 
অন্যাবিধ প্রস্তর ফলকাদি ব্যবহৃত ভইয়াছিল এবং সারনাথের 

প্রাটান ইমারত হইতে পঞ্চাশ গাড়ীর অধিক পাথর 

বরুণার লৌহ সেতু নির্মাণ কার্যে ব্যবহত হইয়াছিল। 

এই ঘটনার পরে ১৮৫১ খুষ্টান্দে মেজর কিটে। 
(01910. 1191010 70000) একস্থানে খনন কার্ধ্য 

আরম্ভকরেন। তিনি এ মময়ে কুইন্স কলেজ (00078 

(0198৫) ভবন নির্মাণে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার 

খানের কলে ধাঁমেক স্তূপের চারিপার্খে বহসংখ্যক 



ইতিহাস . রে 

ইমারতের অংশ বাহির হইযাছিল। একটা ইমারতকে 
তিনি রোগিনিবাস (1)09)161) বলিয়া স্থির করিয়া 

ছিলেন কিন্তু এখন জান! গিয়।ছে যে এটি একটা সঞ্জারাম 
মাত্র। মেজর কিটো! আর একটি সং্ঘারামের পরিক্করণ 
আরন্ত করেন। এটি এক্ষণে কিটোর সঞ্সারাম নামে 

অভিহিত হয়। তিনিও কলেজ নির্মাণে সারনাথের প্রস্তর 

ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহার সংগৃহীত মূর্তিগুলি 
লক্ষৌ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। 

ইহার পর টমাস (10. 7). 21102193) €. ৪.) 

সাহেব এবং প্রফেমার হল (1১0105507 17107 1005010 

11011) সাহেব খনন কার্ধ্যে ব্রতী হয়েন। তাহাদিগের 

আবিষ্কিত মর্তিগুলি কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত 

আছে। কার্ণক (11, 4, 11100. 08100) সাহেব 

১৮৭৭ খুষ্টান্দে একটা বৌদ্মূণ্তি প্রাপ্ত হন। এই 
ঘটনার পুর্বে, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট একজন নীলকর 
ফাগুন (1. 1610৯১00) সাহেবের নিকট হইতে 

মারনাথের জমী ক্রয় করেন। 

১৯০৫ খুষ্টান্ডে ইঞ্জিনিয়ার ভুরটেল (80. 1" 0. 
0৫৫]) সাহেব গাজীপুর পথ হইতে সারনাথে যাইব! 

জন্য একটা রাস্তা নিদ্মাণ করেন। এই গথ নির্মাণ 

কালে তিনি একটা বুদ্ধি প্রাপ্ত হন এবং প্রত্বতত- 

চে 

টমম ও হলের খনন। 

ওর.টলের খনন | 



প্রত ঠৰ বিভাগের খনন। 

৩৬ সারনাথ ব্রণ 

বিঙাগের সাহাধো জলারনাথের খনন কীর্যা নূতন উদামে 
আরম্ভ করেন। ওরটেল সাহেবের খননের ফলে প্রধান 

মন্দির, অশোক শ্তভ ও ভাহার সিংহঢড়া, অনেকগুলি 

মূর্তি ও খোঁদিত লিগি আবিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই 

খননের বিস্তারিত বিবরণ গ্রত্বুতত্ব বিভাগের রিপোর্টে 

প্রকাশিত হইয়াছে। 

ইহার দুই বতসর পরে প্রত্ুতত্ব বিভাগের প্রধান 

অধ্যক্ষ সার জন্ মার্শেল (৩17 ৭011] 0181501011 

1)1৩0101 (7016201 01 4010080010৫ 11) 11019) 

ডাক্তার কোনো (1), 80 1010৮), নিকোল্স্ 

(1. ছা. |. 10)0118) সাহেব এবং রায় বাহাদুর 
দয়ারাম সাহনীর সহায়তায় সারনাথের উত্তরভাগ এবং 

প্রধান মন্দিরের চতুদ্দিকে খনন কার্য আর্ত করেন। 
এই খননের ফলেই সর্ব গ্রথম সারনাথের প্রাচীন মঠ, 

মন্দিরাদির সংস্থান নির্ণীত হয়। প্রধান মন্দির, অশোক 
স্তপ এবং অশোক স্তন্তকে কেন্দ্র করিয়া যে সারনাথে 

অন্যান্য ইমারতাদি নির্শিত হইয়াছিল ইহাও এই খনন 

হইতেই অবগত হওয়া! যায়। সার জন মার্শেল সাহেব 

কর্ণক উদ্ধৃত ইমারতগুলির মধ্যে কুঘাণ যুগের তিনটা 
মঞ্জারাম এবং তাহাদের ধবংসাঁবশের উণর মধ্যযুগে 

নিশ্মিত নুরৃহত বিহার এই চারিটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 



ইতিহ'স ৩৭ 

ইছার বিস্তারিত ধিবরণ তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত হইল। 
পূর্বেবাস্ত খননে প্রাপ্ত মূর্তি, শিলালিপি, ম্বত্তিকার 
পাত্রাদি সারনাথ মিউজিয়পমে প্রদশিত হইয়াছে । সার জন 

মার্শেল উপধু্পরি দুই বর এইস্থানের খনন কার্ধ্যে 
ব্যাপৃত ছিলেন। তাহার বিশ্বাস থে সারমাথ স্থাপত্য ও 
ভাক্ষর্য্য শিল্লের একটা কেন্দ্র ছিল। ১৯১৪-১৫ খুষ্টাব্জে 

প্রতুতত্ব বিভাগের অন্যতম অধ্যক্ষ হারগ্রীবস (011. া. 

11772798508) সাহেব প্রধান মন্দিরেয় পূর্ব, উত্তর এবং 

পশ্চিম দিকে খনন কার্য পরিচালিত করেন। শেষোক্ত 

স্থানে একটা প্রাচীন মন্দির এবং শুঙযুগের বহুসংখ্যক 

মূর্তির ভগ্াবশেষ আবিষ্কৃত হয়। তিনটা দণ্ডায়মান 

বুদ্ধমুর্তি এই স্থানে আবিদ্ধত হয়। তাহাদের উপরে 

খোদিত লিপি হইতে গুণ্তদিগের বংশাবলী সম্বন্ধে অনেক 

নূতন তথ্য অবগত হওয়া যায় (পৃঃ ২৪-২৫)। 

গত ছয় বুসর যাবত সারনাথের খনন কার্ষ্য এবং 
গৃহ নিদর্শনাদির সংরক্ষণ রায় বাহাছুর পণ্ডিত দয়ারাম 

সাহনীর তত্বাবধানে সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে 

নুতন খনন কার্য্ের মধ্যে ধামেক স্তুপ এবং প্রধান 

মন্দিরের মধ্যবন্তী জমি ও দুই সংখ্যক সঙ্ঘারামের 
পরাক্ষা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য । প্রথম স্থানটীতে 

প্রাচীন কালে একটা পুষ্ষগ্িণী ছিল এই বিশাসানুসারে 



৩৮ স(রনাথ বিবব্ণ 

উহা ১৯০৪-৫ খুষ্টাব্দে ভরিয়া দেওয়! হয় | সেই স্থানের 

খননের ফলে একটা বৃহৎ উন্মুক্ত অঙ্গণ (পরিমাণ 

২৭১/১১১২) আবিক্কত হইয়াছে । 'এই অঙ্গণটা 

নিশ্চয়ই অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীতে শ্রধান মন্দিরের 

সহিত সংযুক্ত ছিল। ষে পয়ঃপ্রণালী দিয়া প্রধান 
মন্দির এবং এই অঙ্গণ হইতে জল নিঃস্থত হইত সেটাও 

পাওয়া গিয়াছে । ১৯০৭-৮ খুষ্টাব্দের আংশিকরূপে 

উদ্ধত দ্বিতীয় সঙ্ঘারামের পুনর্ববার খননের ফলে একটা 
মন্দির এবং ততসহিত একটা দীর্ঘ পথ আবদ্কত হইয়াছে । 



তৃতীয় অধ্যায় । 

ধ্বংসাবশেষ । 
বারাণসী হইতে গাজীপুর যাইবার প্রশস্ত রাজপথের 

একটা শাখা সারনাথ অভিমুখে গিয়াছে! এই রাস্তায় 
কিয়দুর অগ্রসর হইলে বামপার্থে একটা উচ্চ ইক 

নির্মিত স্তুপ দর্শকের নয়নপথে পতিত হর (চিত্র ২)। 
এই স্তবপটা চৌখণ্ডী নামে বিখ্যাত। ইহার উপরে 
একটা অধ্টকোণি বুকজ আছে। এই বুরুজের উত্তর 

ঘারের শীর্ঘদেশে স্থাপিত একখানি প্রস্তর ফলকে পারস্য 

ভাষায় এই লিপিটা উৎকীর্ণ রহিয়াছে £-_ 
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৪০ সারনাথ বিবরণ 

“সপ্তমহাদেশের সম্রাট স্বর্গবাসী হুমাতুন একদিন 
এই স্মানে আসিয়া উপবেশন করিয়! সূর্য্যের জ্যোতি 

বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এজন্য তদীয় পুজ্র এবং দীন ভূত্য 

অ।কবর গগনস্পশী একটা উচ্চ বুরজ নির্মাণ করিতে 
সংকল্প করিয়াছিলেন। ৯৯৬ হিজিরীতে [১৫৮৮ 

খষ্টাবে] এই বুরুজ্জটা নিশ্মিত হইয়াছিল ।৮ 

এই বুরুজের উপর হইতে দক্ষিণ দিকে কাঁশীর বেণী- 
মাধবের ধবজা এবং উত্তর দিকে ধামেক স্তুপ পর্যন্ত সমস্ত 

ভূভাগের দৃশ্য নয়নগোচর হয়। 

১৯০৪-৫ খুষ্টাব্দে ওরটেল সাহেব কর্তৃক এই স্তূপের 
নিম্মাংশ পরিদ্কত হইয়াছিল। স্থুপটা তিনটা চতুষ্কোণ 

পীঠিকার উপর অবস্থিত। প্রত্যেক পীঠিকা প্রস্থে এবং 
ডচ্চতার প্রায় দ্বাদশ ফিট । এই স্ুপটা এখন বিকৃতি 

প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার অষ্টকোণবিশিষ্ তারকাকুতি 

[ভাওর (])1870)) কির়দংশ এখনও বর্তমান। স্তুপের 

সকল শীঠিকার গাত্রে সারিসারি প্রকোন্ঠ বাহির হইয়াছে। 
এই স্যান খননের ফলে ওরটেল সাহেব কাল্পনিক 

সিংহমুর্তি (19০৪751)) পরিশোভিত ছুইখানি প্রস্তর- 

খণ্ড [পি (বি)১ও ২] প্রাপ্ত হন। প্রত্যেক সিংহের 

উপরে ও নিম্ধে দুইজন যোদ্ধা অবস্থিত। 

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জেনারল কানিংহাম স্তুপের উপরি" 
ভাগের বুরুজের মেঝে হইতে স্তুপের শিশ্স্তর পথ্য স্ত 



'সাবশেষু ৪১ 

একটা গভীর কূপ খনন করিয়াভিলেন, কিন্তু কিছুই 
পান নাই। তাহার অনুমান গৌতমবুদ্ধ গয়া হইতে 
মগদাবে আদিবার সময় কৌধিন্যাদি অন্যাসীদিগের 

সহিত এই স্থানে মিলিত হন। এই ঘটনার স্তিরক্ষার্থ 

এই স্তুপটা নির্মিত হইয়াঙিল। কানিংহাম সাহেবের 
অনুমানের সহিত ুয়েঙ্সঙের বর্ণনার সম্পূর্ণ এক্য 

আছে। হয়েউ্সঙ বলেন এই স্থুপটা উচ্চতায় ৩০৭ 
ফিট ছিল কিন্তু ওরটেল সাহেবের অনুমান ২০০ ফিট। 

বর্তমান কালে ইফ্টকচড়া সহ ইহার উচ্চতা ৮৪ ফিটের 

অধিক হইবে না। 

স্থুপের পার্শের পতাকা শোভিত ইটের চাতালটা 
আধুনিক। এখানে গ্রামের লোক ভূত প্রেত শান্তির 
জন্য ছাগ বলি দিয় থাকে । 

এখান হইতে আরও অগ্ধ মাইল উত্তরে অগ্রসর হইলে 

দর্শক মুগদাবে আসিয়া উপস্থিত হইবেন এবং দক্ষিণ পারে 

মিউজিয়ম গৃহ দেখিতে পাইবেন। মিউজিয়ম দেখিবার 
পূর্বে দর্শকের সারনাগের ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করা 

উচিত। দর্শকের স্থবিধার জন্য এক নম্বর চিত্রে সারনাথের 

ধবংসাবশেষ অভিমুখে যাইবার পথটা লাল রেখা দ্বারা 

প্রদশিত হইয়াছে! 

সারনাথের খনিত অংশ দুই ভাগে বিভক্তঃ (১) দক্ষিণ 

দিকের অথবা স্তুপের দিকের অংশ এবং (২) উত্ত 
1] 

মুগদাব। 

সারনাথের দক্ষিণ ভাস 
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দিকের অথবা সঞ্ঘারামের অংশ। কিন্তু রায় বাহাদুর 

দয়ারাম সাহনীর খননের ফলে বুঝিতে পারা যাইতেছে 
যে এইরূপ বিভাগ সমীচীন নহে। প্রকৃতপক্ষে প্রধান 

মন্দির এবং স্তৃপপ্লি মধাস্থানে চিল এবং তাহার চারি- 

দিক বেন করিয়া সঞ্জাবামগুলি নির্দিত ইইয়াছিল। 
৬ নদর সংজ্থারাম টির সা ক চৌখগ্া স্তুপ হইতে হই থ (ছেরে দর্শক চৌখগ্রী স্তুপ হইতে অদ্ধ মাইল আসিয়া প্রথমে 
সঙঘারাম)। পথের দক্ষিণ পার্থে একটা বৌদ্ধ সগ্রারামের ধ্বংসাবশেষ 

(নম্বর ৬) দেখিতে পাইবেন। ১৮৫১-৫২ খুফটাব্ধে এই 

স্থানটা মেজর কিটো (11810: [0119$) সাহেব খনন 

করিয়াছিলেন বলিয়া প্রত্বভাঙ্িক সমাজে ইহা কিটোর 

সঞ্সারাম নামে বিদিত। খনন বিবরণ প্রকাশ করিবার 

পূরণে মেজর কিটো ইহলোক ত্যাগ করেন ঝঁলয়।৷ জেনা- 

রল কানিংহাম সাহেবের প্রথম রি(পার্টে সেই বিবরণ 

প্রদন্ত হইয়াছে। এই সঞ্জারামটা দৈঘো ও প্রস্থ ১০৭ 

ফিট ছিল এবং অন্থান্য বৌদ্ধ সঞ্জারামের ন্যায় ইহার মাথা 
একটা বিস্তৃত প্রাঙ্ঈণ ছিল। প্রাঙ্গণের চতুদ্দিক বেষ্টন 
করিয়া শিলান্তম্ভশোভিত পথ ছিল। এই পথ অতিক্রম 

করিয়৷ বৌদ্ধ ভিক্ষু ব| ভিক্ষণীর নিজ নিজ গ্রাকোষ্টে 

প্রবেশ করিতেন। মর্দসমেত ২৮টা প্রকোষ্ঠ ছিল। 

প্রকোষ্গুলি এত চোট যে মাত্র একজন দিক্ষু বা ভিঙগুণী 

তাতে বাস করিতে পারিতেন। এত্যেক প্রাক ষ্ঠের 



ধবংসাবশেষ ৪৩ 

পৃথক্ পৃথক্ প্রবেশ দ্বার চিল। উত্তরদিকের মধ্যবর্তী 
ঘরটী অন্যান্য ঘর হইতে আয়তনে বুহন্ডর এবং তথায় মূর্তির 

পাদপীঠ ছিল বলিয়া জেনারল কানিংহাম এই ঘরটিকে 
সম্থারামের দেবালয় বালয়া নির্দেশ করেন। তিনি 

অনুমান করেন যে সঙ্ঘারামের প্রবেশপথ দক্ষিণদিকে 

ছিল এবং এইদিকের মধ্যবস্তী গুহে কারুকার্য্যখচিত 
_সমচত্রূর্জ প্রস্থরখানি সঙ্ঘারামের প্রধান আচার্যের 

বসিবার আসন চিল। 

জেনারল কানিংহামের খননের পরে এই সঙ্ঘারামের 

অধিকাঁংশভ।গই ধ্বংস হইয়া যাওয়ায় মাটির উপর এত 

অল্প দেখা যাইত যে ইহাকে সঙ্ঘারাম বলিয়া চিনিয়া 

লওয়| কঠিন হইয়া উঠিযাছিল। এই স্থান পুনরায় 
খননের ফলে অনেক নুতন তথ্য আবিদ্কত হইয়াছে। 

এখন বুঝিতে পারা গিয়াছে, উত্তরদিকের যে বড় ঘরটা 

জেনারল কানিংহাম সঞ্ঘারামের মন্দির (01)81)61 01 171)0 

11)0112,801%) বলিয়া মনে করিয়াছিলেন তাহা প্রক্ুত 

পক্ষে প্রবেশপ্রকোষ্ঠ। জেনারল কানিংহাম বা।হরের 

দেওয়ালের নিকট তিনটা ছোট ঘর একেবারেই দেখিতে 

পান নাই । সেই তিনটার একটা দুয়ার বা ফাটক এবং 
বাকী দুইটা প্রতিহার কক্ষ (5:0970-010903)) । প্রায় সমস্য 

সজ্ঞারামেই প্রতিহার কক্ষ ঝাফাটক দেখিতে পাওয়া 
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যায়। যে ছুইটী বড় বড় পাথর জেনারল কানিংহাম 

মূর্তির পাদপীঠ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন সে ছুইটা 

প্রকৃতপক্ষে প্রবেশপ্রকোষ্ঠের দেহলী (10051)010) 
এবং ইহার গর্তগুলিতে কাঠের চৌকাঠ লাগান 
থাকিত। এই সঞ্জারাম দক্ষিণদিকে অবস্থিত ছিল 

এবং এ দিকের মাঝের ঘরটাই মন্দির বলিয়া বোধ 

হয়। ইহা ব্যতীত পুর্নদিকে সঙ্ঘারামের আরও একটা 
প্রাঙ্গণ ছিল। শেব, বৈষ্ণগবাদি মূর্তি রাখিবার জন্য 

নিশ্মিত ঘরের ছ্বারা এই প্রাঙ্গণটা ঢাক পড়িয়াছে । 

মেজর কিটো কর্তৃক খোদ্দিত সও্ারামটা মধ্যযুগের এবং 

তাহার ভিতের নীচে আর একটা প্রাটীনতর সঞঙারামের 

ধবংসাবশের বিদামান আছে । প্রথমটার মেঝের ছুই ফিট 

নীচে দ্বিতীয়টার মেজে পাওয়া যায়। এই সঙ্ঘারামের 

দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দুইটা ছোট ঘর খড়িয়া এই 

প্রাচীন সঙ্ঘারামের অস্তিত্ব অবগত হওয়া গিয়াছে । 

এই দুইটী ছোট ঘরে দুই স্তর মেঝে বাহির হইয়াছে। 

উপরের মেঝেটিতে খুস্ীয় নবম শতাব্দীর অক্ষরে *ষে , 
ধন্্ন হেতু * * *** এই শ্লোকযুক্ত একটী শীলমোহর 
পাওয়া গিয়াছে । নীচের মেঝেটির উপরে বুদ্ধের 
গন্ধকুটি বা মন্দিরের চিত্র সম্বলিত ১০।১২টি মাটির শীল 
বা মোহর পাওয়া গিয়াছে । এই সমস্ত শীলমোহরের 

অক্ষর খুষ্টীর ষষ্ঠ বা সপ্তম শহাব্খার। প্রাচীন সঙ্ঘারামটা 
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এই সমস্ত শীলমোহর অপেক্ষা অনেক পুরাতন, কীরণ, ইহ 
১৭২৮ ১৫১১% ১৫২২” আকারের ইটে নিণ্রিত হইয়া 
ছিল। এই আবারের ইট সাধারণতঃ কুষাণ যুগের 

ইমারতে দেখিতে পাওয়া যায়। 

সচ্ঘারামের উঠানের মাঝখানের কুপটি প্রাচীন 

সঞ্জারামেরই সমসাময়িক, কেবল উপরের গাথনি এবং 

জল তুলিবার কপিকল আধুনিক । এই কূপের জল 
মিষ্ট এবং সারনাঁথের বৌদ্ধ যাত্রীরা ইহা অতি আগ্রহের 
সহিত পান করিয়া থাকেন । 

সঙ্ঘারামের চওড়া প্রাচীর দেখিয়া জেনারল কাঁনিং- 

হাম সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে বাড়াটা তেতলা ব। 

চৌঙলা ছিল । টানদেশীয় পরিব্রাজক ভয়েঙসড 

সারনাথে খুষ্টায় সপ্তম শতাব্দীতে যে ৩গ্টা সঙ্জারাম 

দেখিয়াছিলেন ইহ] তাহাদের মধ্যে অন্যতম । 

মেজর কিটোর খননের ফলে জানিতে পারা যায় 

যে এই পংজ্বারামটিতে একদিন সহসা আগুন লাগায় 

বৌদ্ধ তিক্ষুরা মুখের গ্রাস ছাড়িয়া পলাইতে বাধা 
হইয়াছিলেন। কিটে। সাব খননকালে একটা ক্ষুদ্র 

কুলঙ্গীতে গমের আটার রুটি পাইয়াছিলেন এবং 
রায় বাহাদুর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহনীও পুর্বেবান্ত 
ছোঁট দুইটী ঘরে অনেকগুলি মাটির হাঁড়িতে ভাতের 

চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছেন। 



"নম্বর নজ্নারাম। 
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৬ নম্বর সঙ্ঘারামের পশ্চিম দিকে ১৯১৮ সালের 

খননের ফলে এই জাতীয় আর একটা বাড়ী আবিষ্কৃত 

হইয়াছে । ইহারও মাঝখানে একটী পাকা উঠান। 
উঠানটা লম্বা চওড়ায় ৩০ ফিট এবং ইহার উত্তর-পূর্ব 

কোণে ইক নির্মিত একটা কূপ আছে। উঠানের 
ঢারাদকের চোট ছোট কক্ষগুলির কোন চিহ্ৃুই নাই, 

কিন্ত তাহাদের সম্মুখের দেওয়াল এবং পাকা বারান্দার 
ভগ্রবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বারান্দার 

পাথরের থামের ২১টি পাদপীঠ (085৫) এখনও স্থান- 

চ্যত হয় নাই। এই ছোট সঞ্সারামের ভিন্তির উচ্চতা 

এবং ইহার নির্মাণে ভগ্ন ইফ্টকের ব্যবহার দেখিয়া মনে 

হয় যে ইহা সর্বশেষে নির্মিত হইয়া থাকিৰে। এই 

সঞ্সারামের কূপ হইতে আবিদ্ধত মধ্যযুগের লিপিগুলি 

এই কথাই প্রমাণ করিতেছে । এই কুপ হইতে প্রাপ্ত 
একটা শীলমোহরের ছাঁচে (ব্যাস ১১) 'শাশিষ্যদ” 

নামক এক ব্যক্তির নাম উল্টা অক্ষরে লেখা আাছে। 

সন্ভরতঃ ইনি বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের বাসের জগ্ত এই বাড়াটা 

দান করিয়াছিলেন। এই কুপে একটা পাতল! তামার 
পাত পাওয়া গিরাছে, উহার ধারগুলি একটু একটু 
মোড়া। ইহার উপরে “যে ধর্ম হেতু প্রতবা . , , ৮ 

শ্লোকটি খোদিত আাছে। 
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বারান্দার স্তন্তের পাদপীঠগুলির ভগ্রাবস্থা' এবং 

উঠানের ইটের মেঝের অবস্থা দেখিয়| স্পষ্টই বুঝিতে 
পারা যায় যে এই সঞ্সারামটা পূর্বেবাক্ত অগ্রিকাণ্ডে ধ্বংস 
হইয়! থাকিবে । এই সঙ্ঘারামের নীচেও আর একটা 

মঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ নিহিত আছে। 

নল্লার লাল রেখা ধরিয়! উত্তর-পশ্চিমে কিয়াদ্ুর বর্রাঞিকা খগ। 

অগ্রসর হইলে একটা বৃহৎ স্তূুপের ধ্বংসাবশেষ দর্শকের 

দৃ্ি আকর্ষণ করে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে এই 
স্তুপটা জগৎসিংহ ১৭৯৪ খৃষ্টাবে নষ্ট করিয়াছিলেন 
বলিয়। এতদিন ইহা ' জগৎসিংহ” স্তুপ নামে পরিচিত 

চিল। এই স্তুপ সম্ভবতঃ অশোক কর্তৃক নিশ্মিত 

হইয়াছিল বলিয়া রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহণী ইহার 

ধর্মারাজিক। নাম গ্রাদান করিয়াছেন। এই স্তুপের মধ 

প্রাপ্ত পাষাণের আধারের কথা পুর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে 

(৩৩ পঃ)। জগৎসিংহের লোকের! এই আধারের মধ্যে 

একটা সবুজ বর্ণের মন্মরাধার প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই 

*মন্রাধারে দেহের ভক্মাবশেষ এবং কয়েকটা মুক্তা 

ছিল। এই স্তুপের উপরে প্রাপ্ত গৌড়াধিপ মহীপালের 
১০৮৩ সম্বতের লিপিযুক্ত বুদ্ধ মুত্তির [বি (সি) ১] 
নিষ্মভাগের কথা পূব অধায়ে উক্ত হইয়াছে (৩০ পঃ)। 
জগতমিংহের খননের পর এই শ্ুপের কঙ্কাল মাত্র অব- 
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শিষ্ট ছিল। ইহা সত্বেও ১৯৭৮ সালে এই স্তুপের নি- 
ভাগের চারিদিক খননের ফলে জানিতে পারা গিয়াছে ঘে 
স্তুপটার বহির্ভীগে ইটের গীথনি ছিল। এই স্থানের 
অশোক নিশ্মিত আদিম স্তুপের পাদদেশের ব্যাস ছিল ২৯ 

ফিট, কিন্তু পরে ইহার পার্ে ইট গাঁখিয়া ১১০ ফিটে বঙ্গিত 
করা হয়। মৌর্য যুগের অন্যান্য ইমারতের ইটের মতন 
অশোকের আদিম স্তুপের ইটগুলি বৃহদাকার। প্রায় 

সমস্ত ইটগুলি একদিকে সরু ও অপরদিকে মোটা 

(৮০:0-41100,90); সরু দ্বিকটা স্তূপের কেন্দ্রের অভিমুখে 

বসান ছিল; কিন্তু গাথনির বাধন পাকা নয়। এই 

যুগের অন্যান্ত স্তুপের মতন এই ধর্্মরাজিকা স্তপটা প্রার 
অন্ধ গোলাকৃতি ছিল। এই স্তপটার শীর্দেশেও 

অবশ্য হণ্মিকা ও ছত্র ছিল। ছত্রের কোন চিহ্ন পাওয়া 

যায় নাই কিন্তু হশ্মিকার বেদিকা বা প্রাচীরের ভগ্নাংশ 

প্রধান মন্দিরের দক্ষিণ দিকের গর্ভগুহে দৃষ্ট হয়। এই 
বেদিকাটী একখানি বিরাট প্রস্তথরথণ্ড হইতে প্রস্তত এবং 

ইহার স্তম্ভের এবং সুচীর (:085-1১97) গাত্র অশোক 

স্তন্ত গাত্রের ম্তায় আত মস্থণ। 

আদিম ধণ্মরাজিকার প্রথম সংস্কার হইয়াছিল জানুমা- 

নিক খুষ্টাব্দের প্রথমভাগে । ধ্িতীয় সংস্কার আম্ুমানিক 

ুষ্টায় পঞ্চম বা ষষ্ট শতাব্দীতে হইয়া থাকিবে। 
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পূর্ব অধ্যায়ে (২৭ পৃঃ) উক্ত হইয়াছে খুষ্টীয় সপ্তম শতা- 

ব্বীতে হুয়েউ্সঙ এই স্তুপগীকে শত ফিট উচ্চ এবং 

ভগ্নাবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলেন। গুপ্ত যুগের সংস্কা- 

রের ফলেই বোধ হয় স্তূুপের উচ্চতা এতটা বদ্ধিত 

হইয়াছিল । 

১৯০৭-৮ খুষ্টাব্দে খোদিত ধর্্নর।জিকা স্তুপের 
প্রদক্ষিণ পথটা দ্বিতীয় বারের সংস্কারের সময় নির্মিত 

বলিয়া বোধ হয়। প্রদক্ষিণ পথের বেষ্টণকারী 

প্রাচার ঢার ফিট পাঁচ ইঞ্চি উচ্চ। ইহার চারিদিকে 

চারিটা দ্বার ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে স্তূপটী পুনঃ 
সংস্কৃত হয়। এই সময় প্রদক্ষিণ পথটা ভরিয়া 

দেওয়। হয় এবং স্তুপ উঠিবার জন্য চারিটা ফিডি এক 

এক খানি অখণ্ড প্রস্তরে নিশ্মিত হয়। দক্ষিণ সোপানের 

উপরের ধাপে উতকীর্ণ ক্ষুদ্র লিপিট' খুষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় 

শতাব্দীর অক্ষরে লেখা । এই স্তুূপটার শেষ সংস্কার খুষ্টীয় 
একাদশ শতাব্দীতে ধর্্মচক্রজিনবিহার নিশ্মাণের সময়ে 

*সাধিত হহয়াছিল ৷ ধম্মারাঁজিকা স্তুপের চতুদ্দিকে অনেক- 

গুলি চোট ছোট স্মুপ দৃষ্ট হয়। পশ্চিম দিকের তৃতীয় 
স্থুপের কুলঙ্গীতে এদেয়ধন্মোরম ধনদেবস্য” লিপিযুক্ত 
একটা বুদ্ধ মুত্তি পাওয়া গিয়াছে । এই মুগ্তিটা [বি (বি) 
১০এ] খুষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নিশ্মিত হইয়াছিল, এবং 
তৎকালীন কোন ইমারত হইতে এই স্তূপে নীত হইয়! 
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থাকিবে। এই স্তুপটা ও উত্তরের কয়েকটা স্তুপ 
একাধিকবার পুনর্নির্মিত হইয়াছিল। 

ধর্মারাজিকার উত্তরে ও প্রধান মন্দিরে যাইবার অর্ধ 

পথে মথুরার রক্ত প্রস্তরে নির্শিত বিরাট একটা বোধিসত্ব 
[বি (এ) ১] মৃত্তি (চিত্র ৭) ও ছত্রদণ্ড পাওয়া গিয়াছে। 

এই দণ্ডে ও মূর্তিতে কণিক্কের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কের লিপি 

খোদিত আছে। 

র্মাজিকা স্তুূপের ৪০ হাত উত্তরে একটা বৃহদাকার 
মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। নক্সায় এই 

ধ্বংসাবশেষ প্রধান মন্দির (16171 ১17100) বলিয়। 

চিহ্নিত। এখনও পর্য্যন্ত এই মন্দিরটা খুষ্টায় একাদশ 

শতাব্দীর স্থাপত্য নিদর্শন বলিয়। পরিগণিত হইয়! 

আদিতেছে; কিন্তু ইহার নিশ্মীণ প্রণালী এবং উপাদান 

হইতে অমুমান হয় যে ইহা! আরও কয়েক শত বগসর 

পুর্বে নির্মিত হইয়াছিল। আদি মন্দিরটা দৈর্ঘ্যে 
ও প্রস্থে 8৫৬" ছিল এবং ইহার দেওয়াল ১০ ফিট, 
পুরু ছিল। উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিকে কক্ষ ছিল 
এবং সেগুলিতে বহিদেশ হইতে প্রবেশ করিতে হইত। 

এই মন্দিরের প্রাচীর এখন কোন জায়গায় ১৮ ফিটের 

অগ্রিক উচ্চ নাই। এই প্রাটীরের ভিতরদিকে কোন নঝা 

ছিল না, কিঞ্ত মন্দিরের বহিভীগে গোলাকার কুলঙ্গা 
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দেখিতে পাওর। যায়। কুলঙ্গীর ভিতরে ছোটি ছোট থাম, 
থামের মূলদেশ ঘটাকৃতি এবং উপরিভাগ চারিকোণা 

মাথালে (1)76161 97691) পরিশোভিত। এই সমস্ত 

নক! গুপ্ত যুগের শিল্প নমুনা । মন্দিরটী একই উপাদানে 

নিশ্মিত এবং বাহির দেওয়ালের নক! অবিচ্ছিন্নভাবে 

বিদ্যমান আছে ; কেবল ছুয়ারের চৌকাঠ এবং কোন 

কোন স্থানে দেওয়ালের ভিতে পরে ঠাসা (90000111)- 

11) দেওয়া হইয়াছিল। মন্দিরটা ১৪২৯৫৮২৮১২৪” 

হইতে ১৫২৮১৯২৮১২২” আকারের ইটে এবং 

কাদায় নিশ্মিত। ১০ ফিট স্থল প্রাচীর দেখিয়া 

মনে হয় যে মন্দিরের শিখর খুব উচ্চ ছিল 

এবং সম্ভবতঃ ইহা দেখিতে বুদ্ধগয়ার মন্দিরের 
মতন চিল। 

নিশ্নমীণের অনেক দিন পরে মন্দিরের উর্দভাগ 

ভগ্নো্মুখ হইয়। পড়ায় আদি মন্দিরের ভিতবের তিনদিকে 

১১ ফিট চওড়া আর একটা দেওয়াল গাঁথা হয়। ফলে 

“মন্দিরের গর্ভগুহ সমচতুক্ষোণ ২৩৬" একটা ছোট 
ঘরে পরিণত হয়। এই সময় মন্দিরের পিছনে 

মন্তি বসাইবার জন্য একটী বড় চারিকোণ! চত্বর গাঁথা 
হয়। এই চত্বরের উপর প্রতিষ্ঠিত মু্ভিটা সম্ভবতঃ 
বত শতাব্দী পর্বের প্ণংস হইয়া গিয়াছে । 
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উত্তর এবং পশ্চিমের ছোট ঘরের মৃত্তি দুইটও 

পাওয়৷ যায় নাই কিন্তু সেই দুইটা যে ইটের 

বেদির উপর স্থাপিত ছিল তাহা এখনও অক্ষপ্ন আছে। 

দক্ষিণ দিকের ছোট ঘরে গুগ্তযুগের একটী শিরোহীন 
দণ্ডায়মান বুদ্ধ মৃত্তি পাওয়া গিয়াছে; তাহার দক্ষিণহস্তে 

অভয়মুদ্রা। অন্য দুইটা ছোট ঘরেও বোধ হয় 

এই জাতীয় মুত্তি ছিল। ওরটেল সাহেব দক্ষিণ দিকের 

চোট ঘরের মেঝে থুড়িয়া মৌর্য যুগের একটা 
সমচতুক্ষোণ বেদিকা (:011706) পাইয়াছিলেন। এই 

বেদিকার মধ্যে একটা ইন্টক নিশ্মিত ছোট স্তুপ 

আছে। মির্জাপুর জেলার অন্তর্গত চুনারের একখানি 

বৃহ প্রস্তরখশ্ড খোদিয়া এই বেদিকাটা প্রস্তত 

এবং অশোকের সময়ের অন্যান্য শিল্প নিদর্শনের হ্যায় 

ইহাতেও উজ্ভুল বজ্জলেপ (পালিস) দেখিতে পাওয়া যাগ্ন। 
এই বেদিক1 ৮ 8” লম্বা ও ৪৯” উচ্চ । ইহার প্রত্যেক 

দিকে চারিটী চারিকোণা স্তন্ত ও প্রত্যেক দুইটা থামের 

মধ্যে তিনটা সুচী (০০১৪-)৪7) আছে । 

এই বেদিকার পূর্বব ও দক্ষিণ দিকের স্তন্ডের* 

মূলদেশে উতুকীর্ণ দুইটা প্রাচীন লিপি হইতে 

জানিতে পারা যায় যে ইহা! খুষ্টী় তৃতীয় কিন্থা 

চতুর্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধ সর্ববাস্তিবাদী সম্প্রদায়ের ভিক্ষ- 

দিগের অদ্িকারে ছিল। পূর্ব দিকের শিলা লিপিট! 
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দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে ইহার শেষ কথাটা খুষ্ট- 
পুর্বব দ্বিতীয় শতাব্দীর কোন লিপির পরিশিষ্ট এবং 
প্রাকৃত ভাষায় রচিত। এই লিপিটার অন্য অংশে অন্য 

কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নাম খোদিত ছিল। খ্ুষ্টীয় 

তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ শতাব্দীতে সর্ববাস্তিবাদী কৌছ। ভিন্ষু- 
গণ পৃর্দ্নের লিপিটা বিলুপ্ত করিয়া নিজেদের নাম উতকীর্ণ 
করিয়াছিলেন । বোধ হয় তীহারা সারনাথে নিজেদের 

প্রাধান্য স্বপনের উদ্দেশ্ঠে দক্ষিণ দিকের বেদিকায় সংস্কৃত 

ভাবায় উক্ত শিল! লিপিটা পুনরায় খোদিত করিয়া- 
ছিলেন। পূর্ববকথিত ইক স্তুপটা ১৯০৬-৭ খুষ্টাব্ডে 
খনিত হইয়াছিল কিন্তু ইহার মধ্যে কিছুই পাওয়া যায় 

নাই। মৌধ্য যুগের এই প্রস্তর বেদিকা অসম্পূর্ণ 
অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে । ইহার কতকট অংশ ভাঙ্গিয়া 

প্রাচীন যুগেই লুপ্ত হইয়াছিল । এই বেদিকা আদ 
কিজন্য নিশ্মিত তাহাও অনেক দিন ধরিয়া সন্দেহের বিষয় 

ছিল। দুইটা কারণ সন্তভব বলিয়া বিবেচিত হইত ; প্রথমতঃ__ 

ইহা! কোন পাত্র স্থান, যথা যেখানে বুদ্ধদেব বসিয়! 

ধন্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রথম ধণ্ম প্রচার 

করিয়াছিলেন সেই স্থানটী চিহ্নিত করিবার জন্য নিশ্মিত 

হইয়াছিল ; অথব! ইহ! অশোক স্তন্তের বেষ্টণী ছিল। 

এই দুইটা মতই ভূল বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে ; কারণ ইহ! 
যে ধন্মরাজিক! স্তুপের উপরে বসান ছিল এবং ইহার 
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ভিতরে ধর্ম্মরাজিকা স্তুপের চত্রদণ্ড গাঁথা ছিল তাহ! 
এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ ইহা ভূমিকম্পে 
স্থানচ্যত হইয়াছিল । 

উপরোক্ত বিবরণ হইতে বৃঝিতে পারা যায় যে প্রধান 

মন্দিরটা গুপ্তযুগে নির্মিত ; কিন্ত ইহার নিশ্টাতার নম 
এখনও আমাদের নিকট অজ্ঞাত। এই মন্দিরের 

প্রাচীনতম মেঝেটা দক্ষিণ কক্ষে স্থ(পিত অশোক বেদিকার 

মেঝের সমসাময়িক । এই কক্ষে অশোকের বেদিক। 

(1)4155075,00) বোধ হয় অনেক শতাব্দী ধরিয়! দেখা 

যাইত । পরবন্তী কালে প্রধান মন্দিরের চারিপার্্স্থ জমী 

উচু হইয়৷ যাওয়ায় এই বেদ্রিকার যাইবার জন্য 

একটা সোপান শ্রেণী নিশ্মিত হয়। প্রধান মন্দিরের 

তিনদিকের কক্ষগুলির প্রবেশপথ দুইটা বিভিন্ন যুগে 
তেয়ারী হইয়াছিল। আগেকার পাথরের চৌকাঠগুলি 
লাল রঙে রঞ্চিত এবং লতালঙ্কারে (50101] ৮৮0:) 

পরিশোভিত ছিল। এই চৌকাঠগুলি সপ্তম শতাব্দীতে 

নিন্মিত হইয়াছিল । পরবন্তী যুগের চৌকাঠ- 
গুলিতে কোনরূপ কারুকাধ্য দেখ! যার না। 

এই সময়ে গুপ্ত এবং পরবন্তী যুগের ইমারতের উপাদান 
লইয়া বাহিরের দেওয়ালের নিন্নদেশ মেরামত হইয়া- 

ছিল। এই সংস্কার কান্যে কোনরূপ নেপুণা দেখা যায় 
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না। মাঁন্দরের বাহিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের প্রস্তর- 

খানিতে মধ্যযুগের শেষভাগের নাগরী মক্ষরে « স্ত্ুহিল? 

কথাটা উতকীর্ণ থাকায় গরধান মন্দিরের নিশ্মীণ কাল 

লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক উঠিয়াছে, কারণ এই লেখ! 

যুক্ত পাথর দেওয়ালের ভিতে গাগা ছিল বলি! 

আনেকে অনুমান কাঁরতেন “ঘ এাপান মন্দিনট। 

গুপ্সযুগের অনেক পরে শিশ্মিত। কিন্তু এখন বেশ 

স্পষ্ট বুঝিতে পারা বায় বে এই মান্পরটা নিম্মাণের 
অনেক পরে ইহার সংন্গ'রের সময় এই পাঁগরগুলি 

ব্যবহত হইয়াছিল ; স্থতরাং আদি মন্দিরের সঙ্গে ইহাদেন 

কালগত বিস্তর ব্যবধান রহিঘ্রাডে। 

উপরোক্ত প্রমাণ সমভের রা প্রধান মন্দিরের 

অবশ্থিতি এবং অশোকের সমসাময়িক ইমারতাদির সঙ্গিত 
ভশার সাদৃশ্য থাকাধ অন্বমমান হল মে এ তসসডের 

মতে থে মন্দিণটা বুদ্ধের ভপন ধন্ম ঢাকের স্থানে 

নিশ্মিত হইয়াছিল ইহা শন্দিব। 

পান মান্দরের ১৮শ্দিকি ০ [দিও "কু তে খোঁয়াক 

মেলে আবিক্ষত হইয়াছে । এই মেঝেটী অনেক বার 
বদ্ধিত ৩ সংন্ুত হইয়াছে) আরও পুর্ন দিকে পাথরে 

বাধান পথ আছে । এই গথে ১৯০৬-৭ এবং ১৯০৭-৮ 
চে ১771 সালের খনন কালে আনেক লি শিম লিদরশন আবিদা সপ 



৫৬ সারনাথ বিবরণ 

হয়। ১৯১৪-১৫ সালে হারগ্রীবস্ সাহেব এখানে 

দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত ও নুদ্ধগুপ্তের সময়ের তিনটা মৃত্তি 
পাইয়াছেন। 

প্রধান মন্দিরের অঙ্গনটা লম্বায় আন্দাজ ২৭১ ফিট 

এবং পূর্বব হইতে পশ্চিমে বি্ভুত ছিল। ইহার উত্তর, 
দক্ষিণ ও পূর্বব দিকে ইটের প্রাচীর ছিল কিন্তু এই 

প্রাচীরের অধিকাংশ পডিয়া গিয়াছে । পূর্বদিকে 

দেওয়ালের মাঝখান দিয়া উঠানে না।মবার সিঁড আছে। 

সিডি ছুইটা নিন্মীণ করিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন যুগের 
খোদাইকরা পাথর বাবঙ্গত হইয়াছিল। এই সকল 

পাথরের মধ্যে ছুই একটা গুপ্তষুগের নমুনা দেখিতে 
পাওয়। যায়। 

গ্রধান মন্দিরের অঙ্গনে বিভিন্ন আকারের স্ডুপ 

আবিক্কৃত হইয়াছে ; তাহ! ছাড়া ভোট ডেট মন্দিরও দৃষ্ট 

হয়। এইশ্রেণীর একটা দক্ষিণ-পুরন লেপ আবন্িত এবং 

আর একটা নক্সায় ১৩৭ স্খ্যক চি'হুত | উহাদের মধ্যে 

সর্বৰ প্রাচান ইমারতগুলি গুপ্তযুগর । তাতে একটি 

স্বপেব ভাত্তমাএ এখনও বল্তমান | এই ত্র 

চা্াকে চারিষ্টা শ্ুন্দর নক্সাকাটা বুভজী (110:) 
ছিল এবং এ কালে এই কুলঙ্গার মপ্যে এক একটা 

বুদ্দ৮ি ছিল । তগ্গাতাত আন্ব্চলি পাালেল (14101) 



ংসাবশেষ ৫ 

আছে এবং এই লকল প্যানেলের (0851) ছুই পার্থ 
অদ্দোন্ভিন্ন থাম (1)118১9:), মধ্যভাগ নানা রকমের 

ফুল (7056%6০), কীত্তিমুখ ও অন্তান্ত কারুকাষ্যে 
শোভিত। এই জাতীয় শিল্প সাধারণতঃ গুপ্তযুগে 

প্রচলিত ছিল। এই স্তুপটা এখনও খুড়িয়া দেখা হয় 
নাই; স্বতরাং ইহার মধ্যে অতীতের কোন নিদর্শন 

পাওয়া যাইবে কি না বলা যায় না। . 

১৩৬ সংখ্যক স্তুপ অপেক্ষা ইন্থার নিকটবর্তী 
মন্দিরটা পরবন্তী কালে নির্মিত। এই মন্দিরের বহিরভাগ 

৩৭ ফিট লম্বা ও প্র।য় ২৮ ফিট চওড়া এৰং খননের সময় 

ইহার মধ্যে ছুইটা বুদ্ধমূণ্তি পাওয়া যায়। প্রধান 
মন্দিরের অঙ্গনের আর সমস্ত ইমারত মধাযুগের। ইহাদের 

মধ্যে অধিকাংশই মানস বা মানত রক্ষার জন্য নিশ্ফিত 

হইয়াছিল। অঙ্গনের পুর্ববদিকের দেওয়ালের দক্ষিণাংশে 

এক শ্রেণীতে স্থাপিত ছয়টা বা সাতটা স্তূপ সর্বপ্রথমে 

দর্শকের দৃণ্তি আকর্ষণ করে। যে সমস্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু 

সারনাথে দেহন্যাগ করিয়াছিলেন তাহাদিগের ভস্মাবশেষ 

ইহাদ্ধের মধ্যে রক্ষিত আছে। 

প্রধান মন্দিরের অজনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে 

অবশ্থিত মন্দিরটী ধশ্মচক্রজিনবিহাবের সমসাময়িক । 

এই মন্দিরের নক্সা দেখিলে ইহার যুগ নির্ধীরণ কথ! 
৮-$ 



০৪ সারনাথাবধরণ 

যাঁয়। আর্ধ্বর্তের ধরণে এই মন্দিরটী শিখরযুক্ত ; 
মন্দিরের গর্ভগুহ (০119) সমচতুক্ষোন এবং মুখমণ্ডপ 

(1)011100) যুক্ত । এই মন্দিরের পিছনের দেওয়।লে 

অবস্থিত পাদপীঠর লাঞ্চন (00010-00910) দেখিলে মনে 

হু যে বারাহী বা মারীচীর (অর্থাৎ বৌদ্ধ উষাদেবীর) 
মপ্ডি উহার উপর প্রতিষ্ঠিত ডিল। ইহাতে এ দেবীর 

দগ্ডায়মান এবং উপবিষ্ট অবস্থার মুর্তি খোদিত 
আছে । নতদ্ধ ভাত পাদপীঠের উত্তর পার্থে খোদিত পুরুষ 

এবং স্ত্রী মুণ্তি নিশ্চয়ই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা এবং 
তাহার সহধশ্িণী বলিয়া মনে হয়। মুলমুগ্তিটা 
১৯১৮-১৯ খুষ্টান্দে মন্দিরা খননের পূর্বেবই 
স্বাণাণুরিভ বা ধ্বংস হইয়াছিল । পরবন্ত। কালে এই 

[ন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, সারনাথের আরও দুই তিনটা 

সশ্নিরের পনংস(বশেধের মত, হিন্দু দেবতার জন্য ব্যব- 

থত ভঠর।ছিল; কানন ইহার দক্ষিণ-পূর্ণন কোণে 
ভৈরব ১: (৯২? উচু, ১৮ চণ্ড়া) এবং ছোট পাঁদগীঠে 

তে 

চন শিবা পাওয়া গিয়াছিল। 

এ 

এই 'মঙ্গনে একটা ১ পুট ৯ ইঞ্চি হইছে ২ ফিট ৭ ইঞ্চি 
্ ৬ এব ৩ ফিট ণভার পাকা নর্দমা ১৯২১-২২ 

"লেপ খননে বাহির হইয়াছে । এই চত্বরের 

উপ শিল্পার আগ্তা এই শদ্দম!টা খোয়ার হৈরারী এবং 



পংসাবশেখ ত* 

খণ্ড খণ্ড পাথরে মাচ্ছাঁদিত ছিল | এই সব পাথরের ম্ডে। 

সর্দলের (111091), বেদ্রিকার থামের ও উত্রেব টুবুছ। 

পাওয়া গিয়ছে | নদমাটী উদ্চর-পূর্ন কেন তই অ।সত 
করিয়া ২৫০ ফিট দুরে ধন্মচক্রজিনবিভারের ছুই নাগ 
তোরণের নিম্ম দিয়া চলিয়া গিয়াছে । ভা ভা পুল তত 

পারা যায় যম পশ্মচক্রজনবিহারগ পপ্রপান। মির 

অপেক্ষা অনেক পরে শিশ্বত হইয়াডিল। আগের 
বহিরে উটের তৈন্ারা পাঁত কিট গভাব এবং লা। 

চওন্ডায় সাত ফিট একটা বুশ আবিদত হউয়।ছে | 

এই জাতার কুচ ডাক্তার ভোগেল কাখার আক 

সঙ্ঘারামে ($191771675 1/-81) পাহয়াছেন । আই 

কুণগডটিতে জল থাকিত ও সেই জল লইর৷ ভিশন বা ভি 
ণারা হাত পা! ধুইরা মন্দিরে প্রবেশ করিতেন। পর্ববাদনে 

অর্থাৎ উপোসথ। অমাবস্তা ও পরিমানে যখন ভাহার। 

বিনয়-ধল্মের জন্তা (0031105১107 01 সস) আসন 

তথন এত জল ব্যবহ্ছত হহত। 

প্রধান মান্দরের প্বদ দিবে আর একটা ইমারতের 
উল্লেখ করা উচিত। এই ইমারশুটা চারিকোণা, নক্সা 
ইহা ৩৬ সংখ্যার চিষ্কিত। সম্টবতঃ হহা ব্যাখ্যান গুহ 
(10010061001) | খননের সমন ইভা প্রধান মান্দরের 

গারিদিকের উচ্চ চহ্বরে ঢাকা ?ল। ইহার দেওয়াল 

গুলি এত পাঙিলা মে বোধ হয় উপরে কোন কালে চাদ 



৬ সারনাথ বিবরণ 

ছিল না অথবা কাঠের থামের উপরে খুব হালক1 কাঠের 
ছাদ চিল। পিছনের দেওয়ালে একটা ইটের বেদী 

আছে। সম্ভবতঃ সঙ্গের আচাধ্য (69201)6:) বা 

সঞ্রস্তবির ((1)2171)19)) এই স্থানে বসিতেন। দক্ষিণ, 

পশ্চিম ও উত্তর দ্বিকের প্রাচীরের বাহিরে একটা 

পাগরের বেদিকা চিল এবং এই বেদিকার কতক অংশ 

ভাঙ্গিয়া উত্তর দিকের দেওয়ালে পড়িরাছে। এই 

বেদিকার [ভি (এ) ৩৯] উপরে খুষটপূর্বব দ্বিতীয় শতা- 

বীর অক্ষরে খোদিত একখানি লিপি১ আছে । প্রধান 

মন্দিরের দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে অবস্থিত ছোট 

বড় ইমারতগুলি যাত্রীগণের তীর্থাগমন-স্মতি স্বরূপ 

নিশ্রিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের উত্তর-পূর্ব এবং 

দক্ষিণ-পশ্চিমে অনেকগুলি ঘন সংবদ্ধ স্তুপ দেখিতে 

পাওয়। যায়। প্রত্যেক ইমারত অনেকবার বাড়ান 

হইয়াছে অথবা নূতন করিয়! নিশ্মিত হইয়াছে । স্ৃতরাং 

অনুমান হয় 'এ স্তান বৌদ্ধদ্িগের নিকট বিশিকরূপে 
পবিত্র ছিল। উত্তর-পূর্ব দিকের সর্বাপেক্ষা বড় স্তৃপ- 

টার (নক্লার ৪০ সংখ্যা) উপরের গাথনী ধংস হইয়। 

গিয়াছে । কিন্ত খননকালে ভিতের নীচে কতকগুলি 

কীচামাঁটির শীল (২০818) এবং আরও নীচে খুষটীয় 
চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর কতকগুলি পাথরের মৃত্তি 

(১) চ্চিক্ষুনিকায়ে সম্বভিকায়ে দ্বানং আলমবনং। 



ধ্বংসাবশেষ ৬ 

পাওয়া গিয়াছিল। শীলগুলিতে (50815) সম্থোধি সময়ের 

বুদ্ধমু্তি এবং খুষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীর অক্ষরে 
“ষে ধর্ম্মা হেতু প্রভবা...' শোকটা দেখিতে পওয়া 
যায়। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে মধ্য- 

যুগের শেষে এই স্তুপটা মেরামত করিবার সময় 
শীলগুলি (5618) এবং পাথরের মুত্তিগুলি নীচে 

ফেলিয়। দওয়া হইয়াছিল। 

নক্সায় ১৩ সংখ্যক চিহ্নিত স্তুপটা প্রধান মন্দিরের 
উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত এবং ইহার নিকটে পালি 

লিপি, যুক্ত পাথরের ছত্রের একটা অংশ [ডি(সি) ১১] 

পাওয়া গিয়াছে। 

১৯০৪-৫ খুষ্টাব্ধে ওরটেল সাহেব প্রধান মন্দিরের 
পশ্চিম দিকে অশোক স্তন্ত আবিঞ্ধার করেন। স্তভ্শীর্ষ 

এবং কয়েকটা টুক্রা পশ্চিম দেওয়ালের নিকট পাওয়া 

যায়। খননের সময় এ মন্দিরের চারিদিকে খোয়ার 
মেঝের উপরে অশোক স্তস্তের নিম্নাংশটা স্থাপিত ছিল। 

ইহা হইতে অনুমান হয় যে প্রধান মন্দির নিম্মাণের 

বহু শতাব্দী প্রে অশোক স্তত্ত ধ্বংস হইয়াছিল । স্তপ্তটার 
বর্তমান উচ্চতা ১৭ ফিট এবং নিম্বদদেশের ব্যাস ২ ফিট 

৬ইঞ্চি। ইহার ভগ্রাংশগুলি দেখিয়া মনে হয় যে 

(১) 4, 5.8.) 1906-01, 50. 98-86,. 

অশোক অস্ত । 
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সিংহাচড়াটী লইয়া স্তন্তের উচ্চতা ৫০ ফিট ছিল। 
৮/১৫৬/১৫১২ আয়তন বিশিষ্ট একখানি প্লাথরের উপরে 

শন্ডটা স্থাপিত । অন্যান্ত অশোক স্তন্তের ম্যায় সারনাথ 

স্ম্তট!ও একখানি অখগ্ড চুনার প্রস্তরে নিশ্রমিত। স্তন্তের 
সিংহচড়াটী (এ ১) সাত ফিট উচ্চ এবং ইহার উপর যে 

ধর্্মচক্র ছিল তাহার ব্যাস ২? ফিট। স্তন্তশীর্ঘ টা (চিত্র ৫) 

এবং চক্রের কয়েকটি খণ্ড সাঁরনাথ মিউজিয়মে রক্ষিত 
আছে। সমস্ত স্তশ্ুটী খুব মস্থণ ও চিন্ধণ। স্তান্তের ভূমিতে 
প্রোথিত পাচ হাত পরিমিত অংশ অমাড্জিত । অমাভ্ভিত 

অংশের নাচেই পুরাতন মেঝের চিহ্ন বর্তমান । এই 
পুরাতন মেঝে ও বর্তমান মেঝেটার মধ্যে অনেকগুলি 

মেঝের অস্তিত্ব খননে প্রকাশ পাইয়াচে। এই মেঝে 

উত্তর হইতে দক্ষিণে ১৮১০” লম্বা এবং পূর্ব-পশ্চিম 
১৬ ৯” চওড়া । ইহার ২২” নীচে চারিটা ইটের 

দেওয়াল পাওয়া গিয়াছে । এই দেওয়ালগুলি অশোক 

স্তম্ভ বেষ্টণ করিয়াডিল এবং উহার চারিদিকে বেদী 

ছিল। এই দেওযালগুলি অত্যন্ত জীর্ণ হওয়ায় পরে 

ইহার উপরে অশোক স্তন্তের রক্ষার জন্য নির্মিত 

নুতন ছত্রীর স্তশুগুলি বসাইবার সময় পুরাতন ইট 
সংগ্রহ করিয়। ইহাকে মেরামত করা হয়। ছত্রীর 

ইটের মেঝেটা অশোকস্তস্তের পাদদেশের সর্প পুরাতন 
মেঝেব তুই ফিট নয় ইঞ্চি উপরে অবস্থিত। 
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অশে।ক অনুশাসন লিপিটা স্তন্তের গাত্রে 

খোদিত আছে। স্তন্তটা পড়িয়া বাইবার সময় খোরদিত 

লিপির একাদশ পংক্তির মধ্যে প্রথম তিন পভ 

অনেকট। নব্ট হইয়া গিয়াছে । বাকী পংক্তিশুলি 

এখনও স্ুস্পৰ্ট আছে । এই অনুশাসন লিপি সম্গাট 

অশোকের সমযে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষার রচিত এবং 

ত€কালীন বৌদ্ধমঙ্ঘের অন্তর্গত কোনও ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী 

ধাহাতে সঙ্গের প্রতিপুল আচরণ না করেন সেজন্য 

সাবধান ক'রয়। দিতেছে । অনুশালনটা শিল্ে উদ্ধত 

হল £-_ 

১। দেবা [নং-পিয়ে পিয়দসি লাজ] 

২! এল « মা এ 

৩। পাট [লিপুতে] ১২১০ যে কেন 

পি সংঘে ভেতবে এ চুংখো 

৪। ভিথু বাশ্ডিখুন বা স'ঘং ভাখতি সে ওদাতীনি 

হুসানি সংনংধাপরিয়া আনাবাসপি 

৫1 আনলসবিয়ে [1] ভেবং ইফং সাসনে ভিথস- ঘসি 

ঢভিখুনি সংঘসি ঢ বিংনপয়িতবিয়ে 11! 

হেবং দ্েবানংপিয়ে আহা [| হেদিস। চ 

ইকা লিপী তুফাকংতিকং ভবতি স্ংসল- 

নস নিখিতা 

্ে 
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৭। ইকং চ লিপিং হেদিসমেব উপাসকাঁনং- 

তিকং নিখিপাথ [1] তেপি চ উপাসকা 
অন্গুপোষথং যাবু 

৮। এতমেব সাসনং বিশ্বংসরিতবে অনুপোসথং 

চ ধুবায়ে ইকিকে মহামাতে পোসথায়ে 

৯। যাতি এতমেব সাঁসনং বিস্বংসয়িতবে আজানি- 

তবে চ [|] আবতে চ তুফাকং আহালে 

১০ সবত বিবাসয়াখ তুফে এতেন বিয়ংজনেন [1] 

হেমেব সবেস্থ কোট বিষবেন্্ এতেন 

১১) বিয়ংজনেন বিবাসাপয়ীথ! []১ 

অনুবাদ 2 

১। দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা 
৩। পাটলীপুত্রে * ১,১১১ সঞ্জে কেহ 

ভেদ উপস্থিত করিতে পারিবে না 

8৪। ভিক্ষুই হ'কবা ভিক্ষুণীহ'ক যে সঙ্গে ভেদ 

উপস্থিত করিবে সে অবশ্য শ্বেতবন্ত্র ধারণ 

করিয়া অনাবাসে বাস করিবে। 

৫। এবন্প্রকারে এই শাসন ভিক্ষুসঞ্জষে এবং 
ভক্ষণীসঞ্জে |বজ্ঞাপিত হ'ক। 

(১) 119112801) 47479194797 27 4450/65. 01029, 1986, 01) 

$81--164. 
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৬। দেবতাদের প্রিয় এইরূপ বলিতেছেন--এই 

লিপির একখণ্ড প্রতিলিপি তোমাদের 

ংসরণে থাকুক; এবং আর একখানি 

প্রতিলিপি উপাসকগণের নিকট রাখ। 

৭-৯। প্রত্যেক উপবাসের দিনে আসিয়া উপাসকের! 

এই লিপির প্রতি শ্রদ্ধাবান হউন ; প্রত্যেক 

উপবাঁসের দিনে মহামাত্রগণ আসিয়া এই 

লিপির প্রতি শ্রদ্ধাবান হউন এবং ইহার 

মণ্ অবগত হউন । 

১০-১১। তোমাদের অধিকার যতদুর বিস্তৃত 
ততদ্ুর এই আদেশ প্রচারিত কর। 

এই প্রকারে সকল দুর্গের আশ্রিত 

প্রদেশে এই আদেশ প্রচারিত কর। 

অশোকের অন্ঠান্স অনুশাসনের মত এই 

অনুশামনেও সআাউট অশোককে “দেবানাং পিয়” 

এবং «পিয়দসি লাজা” অর্গাশড দ্রেবতাদিগের প্রিয়, 

প্রিয়দর্শী রাজা বলা হইয়াছে। এই রাজাই যে মৌধ্যরাজ 

অশোক তাহা সম্প্রতি হায়দ্রাবাদ রাজ্যের মাক্কি গ্রামের 

নিকট আবিষ্কত আর একটা অনুশাসন হইতে প্রতিপন্ন 

হইয়াছে, কারণ উহাতে অনুশাসনের কর্তীকে “দেবানাং 

পিয় অশোক" বল! হইয়াছে । 

এই মৌধ্য লিপি ব্যতীত স্তন্তগাত্রে আরও দুইটা 

লিপি উতৎকীর্ণ আছে | একটী কণিষ্কান্ের চত্বারিংশৎ 

৬ 
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বত্দরে অশ্বঘোষ নামক রাজার রাজত্ব কালে খোঁদিও 

এবং অপরটা গুপ্ত সময়ে (আনুমানিক ৩০০ খু্টাবে) 
উত্কীর্ণ। লিপি দুইটা নিম্নে প্রদত্ত হইল £-- 

১।.... পাঁরিগেষহে রজ্ঞ অশ্থঘোষস্ চতরিশে 

সবছরে হেম তপখে প্রথমে দিবসে দলে 

২।  আ[ঢা]ধ্যনং সান্মি]তিয়ানং পরিগ্রহ বাসা, 

পৃ্রিকানাং 

*ন্মটির অনুবাদ £-__ 

রাঁজ। অশঘোষের রাজভ্বের চত্বারিংশ বসবে হেমন্তের 

প্রথণ পক্ষে দশম দিবসে ..... 

দ্বিতীয়টির অনুবাদ £__ 

বাত্সীপুত্রিক সন্পরদায়ের অন্তর্গহ সন্মিতায় শাখার 

আচাধ্যগণের দান। 

অক স্তরের গণ্িস .১৯১৪-১৫ লালে হারগ্রীবস্ সাহেব কক জণোক 

শি ্তন্ডে পশ্চিমদিকের মংশে মোধ্যযুগের স্তর পথান্ খাত 

হয়। খননে একটা টৈত্যাকার মন্দির (70801 

1601013) ও তগুপরি পরবন্তী যুগের একটা সগ্জারামের 

চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল। তক্ষণীলা ও শাচীতে চৈত্যাকাও 

মান্দর আবিছুত হইয়াছে। এই সকল মন্দিরের সন্মুথের 



ধ্বংসাবশেষ ৬% 

ভাগ চতুক্ষোণ কিন্তু পশ্চান্ডাগ অথবা মন্দিরের যে অংশে 

দেবতা প্রতিঠিত হয় তাহ! অর্ধবৃত্তাকৃতি । আমাদের 

দেশে ঠাকুরঘরে বা মন্দিরে চারিকোণ। বেদী ঝ 

আর্যাপউ্র থাকে, কিন্তু বৌদ্ধদিগের মন্দিরে গোলাকার 
সপ থাকিত এবং তাহার পশ্চাংশ স্তুপের অর্ধাকারে, 
চারিকোণা না করিয়া গোলাকারে, তেয়ারী করা হইত। 

এই জাতীয় মন্দিরকে টচৈত্যমন্দির (217510:0) বল! 
হয়। সারনাথের চেত্যমন্দিরটী ২১১৮ ১৩১৫৪” 
আকারের ইটে নিশ্রিত, স্বতরাং ইহা মৌর্য বা 

শুঙ্গযুগের পরবর্তী হইতে পারে না। এই সমস্ত ইমা- 

রতের মধ্যে অনেকগুলি স্থন্দর খোদাই করা মো্্য বা 
শুঙযুগের মুক্তির টুকরা এবং ইমারতের পাথরের টুকরা 
পায় গিয়াছে । এই গুলি বোধ হয় অন্য পবংসাবশেষ 

হইতে আনিয়া এই অংশের জমি ভরাট করিবার কম্য 

ফেল। হইয়াছিলু॥ ইহ। স্থির যেষে সমস্ত মন্দিরে 
এই সমস্ত খোদুই কর! পাথর ৰ৷ মুপ্তি ছিল তাহা কুষাণ 
যুগের শেষ ভাগে বিধ্বস্ত কর হইয়াছিল। কিন্তু এই 
সমস্ত মন্দির কেমন করিয়া ধ্বংস হইয়াছিল তাহা বলিতে 

পারা যায় না। আবিষ্ধত কতকগুলি ট্রক্রা নিদশন 

ত্বরূপ সারনাথ মিউজিয়মের হলঘরে তিনটি আধারে 

প্রদর্শিত আছে । ইহাদিগের মধ্যে অশোক স্তন্ডের 

সিংহের উপরে যে রকম একটি পাথরের চক্র ছিল দেই 
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রূপ আর একটী পাথরের চক্রের টুকরা আছে। সম্ভবতঃ 
অপর একটা অশোকস্তপ্তের উপরে এই দ্বিতীয় পাথরের 
চক্রটী ছিল, কিন্ত্ত চীনদেশীয় পরিব্রাজকেরা সারনাথে 
কেবল একটী অশোকস্তস্ভের উল্লেখ করায় অনুমান 

হয় এই চক্রটী শুরঙ্গ আমলের কোন স্তস্ভের শীর্ষদেশে 
ছিল। এই সমস্ত টুকরার মধ্যে পাথরের বেদিকার 
(11105) থাম ও সূচীর (9:085-1)97) অংশ এবং পারস্য 

রীতির (17700-1১07301)01169)  08)16%1) অনুকরণে 

নিশ্মিত কতকগুলি স্তস্তশীর্ষ আছে। 

এই স্থান হইতে প্রধান মন্দিরের উত্তর দিকে ফিরিলে 

একটা বিচিত্র ধরণের ইমারত দেখ। যায়। এই ইমারত 

১৯১৪-১৫ সালে আবিষ্কত হয়। ইহা আকারে গোল 

এবং ব্যাসে ১২ ৭২৮। এই গোলাকার ইমারত বেষ্টন 
করিয়া একটা প্রাচীর আুছে। এই প্রাচীরের পূর্বব 

দিকের অংশ ৭২” উচ্চ। ইটের আকার দেখিয়া অনুমান 

হয় যে ইমারতটী একটা প্রাচীন সুপ, কিন্তু বাহিরের 

দেওয়ালটা বোধ হয় পরবন্তীকালে কোন বৌদ্ধ ভক্ত 
কর্তৃক নিন্ধিত হইয়াছিল । 

চত্বর হইতে মন্দিরের উত্তর-পর্বব দিকে একটা প্রস্তর 
নিশ্মিত প্রশস্ত পথ আছে। পুর্ববদিকের রাস্তার ন্যায় 

হহারও উভয় পার্বদেশ সারিসার স্তুপ এবং অন্যান্থ 



সাবশেষ ৬৯ 

ইমারতের ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ । পশ্চিমদিকের স্তৃপ- 
শ্রেণীর মধ্যস্থলে প্রথম বা দ্বিতীয় খুষ্টাব্দে নিশ্মিত 

গৌতমবুদ্ধের দপ্ডায়মান মূর্তিটা [বি (এ) ২] এবং 
পূর্ববদিকের বাথির নিকট [ডি (ডি) ১] সংখ্যক পাথরের 

সা্দাল (10601) আবিষ্কৃত হয়। ইহার কিছু উত্তরে সার 

জন মার্শেল খুঁউপূর্বৰ প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর একটা 
বেদিকার এগারটা স্তন্ত আবিষ্কার করিয়াছেন। এই 

স্তন্ডগুলি এখন সারনাথ মিউজিয়মে প্রদণিত হইয়াছে। 

পর্ব্বোলিখিত বেদিকাটা সম্ভবতঃ প্রধান মন্দিরের 

উত্তর অংশ খননে আবিরুত স্তুপটার ঢারিপার্থে বা উপরে 

স্থাপিত ছিল। যে স্থানে এই বেদিকাটা পাওয়! গিয়াছে 

সেই স্থানে গুপ্তযুগের একটা মন্দিরের মণ্ডপ অবস্থিত 

চিল। মধ্যযুগে এই মন্দিরটার পুনঃসংক্কার লি 
ইহ! একটা ভোট চারিকেধণ| প্রক্ষোষ্ঠ: ইহ্থার 

ও পশ্চিমদিকে দরজা ছিল। পুর্বদিকের দরজার পাথ- 
রের চৌকটি ঢামরধারী মনুষ্য মুর্তি এবং নানাবিধ 

কারুকাধা শোভিত প্রবেশ পথের সম্মুখে এবং উত্তর ও 

দক্ষিণদিকের প্রাচীরের বাহিরে কয়েকটা মুণ্ডির পাদপীঠ 

সংলগ্ন আছে। এই মুক্টিগুলি এক একটা প্রস্থুর নিশ্মিত 

চত্রের নিম্সে প্রতি্ঠিত চিল। এই সকল ছত্রদণ্ডের 

টুনরা এখনও স্থানে স্থানে বিদ্যান। দক্ষিণাংশে 

৫* নম্বর মন্দির 



উত্তর্দিকের শংন। 

৭০ মারনাঁথ বিবরণ 

অবস্থিত একটা পাদপীঠে গুপ্তযুগে প্রচলিত অক্ষরে 

উতকীর্ণ লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে ননানাল' 

নামক এক বৌদ্ধ ভিক্ষু ইহার উপরে একটা মূর্ত স্থাপন 
করিয়াছিলেন । এই লিপির দ্বারা এই মন্দির নির্মাণের ও 

এই সমস্ত মূর্ত প্রতিষ্ঠার জময় নিূপণ কয়া যায়। 
মন্দিরের উত্তর দিকের খোয়ার মেঝের উপরে আনি 

একটী পোড়া মাটির ফলক (81151) হইতে এই মন্দির- 

টার পুনঃসংস্কারের সময় নির্ণীত হইয়াঁচে। এই ফল- 
কের উপরে আসীন বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরের মূর্তির 
উভয়পার্শে খুষ্টীয় অফটম ৰা নবম শতাব্দীর নাগরী অক্ষরে 
উৎকীর্ণ “যে ধর্ম হেতু গ্রভবা. .৮ মন্ত্রী লিখিত আছে। 
মন্দিরের ভিতরের মেঝেতে পোতা ইব্টক বেগিত 

একখানা পাথর বাতীত কিছুই পাওয়া যায় নাই। 

ইহার উপর কোন মুভ ছিল বলিয়া বোধ হয় না 

সম্ভবতঃ ইহা অগনকৃত বা | হোমকুণ্ড ছিল, কারণ খনন- 

কালে এই মন্দিরের ভিভরে ও বাহিরে ভখারাশি ও 

দ'ধকাষ্ঠ পাওয়া গিয়াছিল। ইহা ত্রাঙ্গণ্দিগের অগ্নি 
হোত্র যজ্ছের অবশের বলিয়। বৌধ হয়। | 

সার জন মার্শেল সাহেবের খননে উদ্তরদিকের অংশে 

তিনটা প্রধান সঙ্দারামের তগু।বশেখ আবিদ্ধত হয়। এই 

সমন্ত সঞ্জারামে ভিগ্ ও ভিগ্ুণীত] বাস করিতেন। 



ধ্বংসাবশেষ ৭১ 

এখনও অনেকগুণি সঙ্ঘারাম বোধ হয় ভূগর্তে প্রোথিত 

আছে; কারণ চীনদেশীয় পরিব্রাজক ভয়েও-সঙের 

আগমনকালে মৃগদাবে ১,৫০০ ভিক্ষু বাস করিতেন। 

এই অংশের সঞ্জারামগুলি কুষাণবংশীয় শেষ রাজাদিগের 

সময়ে নিশ্দিত। ধর্মচক্রজিনবিহার নম্মীণ না হওয়া 

পর্য্যন্ত এই সঙ্জারামগুলি মাবে মাঝে সংস্কৃত হইয়া! 

খুষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্যবহৃত হইয়াছিল। ২; 

৩ও 8 চিহ্নিত সঞ্জারামগডলি ১৬ হইতে ১৮ ফিট নিন্ধে 

আবিদ্ধত হুইয়াছে। 

কাণ্যকুজরাজ গে|বিন্দচন্োর বৌদ্ধরাণী ঝুঁমরদেবীর 

ধশ্মক্রজিনবিহার নির্মাণের কথা ১৯০৭-৮ ধুষ্টাব্দের 
খননে আবিদ্লত একটা শিলালেখ ডি (এল) ৯] হইতে 

জানিতে পার যায়। বিহারটা প্রধান মন্দিরের ঠিক 
উত্তরদ্দিকে অবস্থিত ছিল। ইহার আবিষ্কৃত অংশ পূর্বব 

হইতে পশ্চিমে ৭৬০ ফিট লম্বা। ইহার পূর্ববদিকে 

দুইটা উন্মুক্ত প্রাঙ্গগ এবং পশ্চিমদিকে একটা ছোট 

মন্দির আছে। এই মন্দিরে যাইবার দীর্ঘ নুড় পথটাও 

বাহির হইয়াছে । বিহারটা 8/ ৪” চওড়া ইষ্উকনিম্ষিত 

প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। প্রাচীরের দক্ষিণাংশ আবি- 

দ্রুত হইয়াছে । উত্তর এবং পশ্চিম সীমার প্রাচীর 
এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা সন্তবতঃ লুপ্ত হইয়াছে 
অথবা অংশবিশেষ পুনরুদ্ধার হইতে পারে। 

রাঁণী কষঝদেবীর ধন্মু- 
চক্জিনবিহার 



প্২ সারনাথ বিবরণ 

এবূপ বিচিত্র ধরণে নির্মিত বৌদ্ধ ইমারত অন্যত্র 

দেখা যায় ন|। ইহার মধ্যস্থলে একটা সম্চতুক্ষোণ 

প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের তিন দিকে ইমারত এবং পশ্চিমদিক 

উন্মস্ত । ইমারতগুলির মেঝে মধ্যপ্রাঙ্ণগ অপেক্ষা 

প্রায় ছর ফিট উচ্চ ছিল। পুর্ববদিকের ভিত্তির নীচের 

সকল কক্ষগুলি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকের এরূপ 

কক্ষের কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে। ভিত্তিমূলের (0)117)10))) 

ভিতর ও বাহিরের প্রাচীর কারুকাধ্যখ্চিত ইফ্টকে 

নিশ্মিত। এই কারুকার্য্ের নমুন। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ- 

পুর্ব কোণের ভিত্তিমুলে পরিষ্কার দেখা যায়। উপরিস্থ 
কক্ষগুলি লুপ্ত ইইয়াছে তবে ধ্বংসাবশেষ হইতে তাহ।- 

দিগের আকার কতকটা অনুমান করা যাঁয়। উপরের 

গৃহগুলির দেওয়ালের ভিন্তিমূলের সমসূত্রে ছিল এইরূপ 
অনুমাণ করিলে সমস্ত ইমারতটার আকার ও গঠনপ্রণালী 

বুঝিতে পারা ষায়। এই ইমারতে ব্যবহৃত অনেক 

প্রস্তরখণ্ড ভিতরের প্রাঙ্গণে প্রাপ্ত হওয়ায় মনে হয় বাবু 

জগণ্সিংহ খনন কালে এই ইমারতটী আবিষ্ষার করিতে 
পারেন নাই। সম্ভবতঃ মধ্যপ্রাঙ্গণের তিনদিকে তিনটা 
অল্প পরিসর অলিন্দ ছিল। অলিন্দের ছাদ প্রস্তরস্তৃস্তের 
উপরে রক্ষিত ছিল এবং অলিন্দের প্রত্যেক কোণে 
সমচতুক্ষোণ ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল। প্রস্তরস্তস্তের অধিষ্ঠান 
(১৭১৯৬-৪(০১৬) হইতে বুঝিতে পার! যায় যে স্তম্ত ও 



ংসাবশেষ ৭৩) 

অদ্োন্ডিন্ন স্তম্তগুলি (011969:) শ্রাচীর গাত্রে নিবিষ্ট 

ছিল। এই বারান্দাটী প্রায় সাত ফিট প্রশস্ত এবং 

ইহার ছ।দ বড় বড় প্রস্তরখণ্ডে নির্মিত ছিল । 
উত্তর দিকের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এই সকল প্রস্তর 

রাখা আছে। প্রত্যেকটিতে এক একটা পগ্ম খোদিত 

আছে। 

পূর্বদিকের অলিন্দে একী সোপানশ্রেণী, একটা 
প্রবেশ তক্ষ এবং কয়েকটা প্রতিহাঁর কক্ষ ছিল । বারান্দার 

কোণে সমচতুক্ষোণ কক্ষগুলিতে এবং প্রতিহার কক্ষের 

প্রতি কোণে এক একটী অর্দোন্ডিন (1)1195667) স্তন্ত 

ছিল। এই সকল কক্ষের ছাদ সুদৃঢ় করিবার জন্যই 
বোধ হয় এই অদ্ধোন্ভিন্ন স্তন্তগুলি নিণ্মিত হইয়াছিল । 

প্রকোষ্টের ছাদের মাঝখানক।র একখানি পাথর [ডি 
(আই) ১১৭] সারনাথ মিউজিষমের উত্তরদিকের বারান্দায় 

প্রদর্শিত আছে । কি উদ্দেশ্যে প্রাঙ্গণের আর দুইদিকের 

কম্চগুলি নিশ্নিত হইয়াছিল তাহার কারণ নিদ্ধারণ করা 

যায় না। সম্ভবতঃ এইগুলি দেবমন্দির ছিল, আর 

প্রাঙ্গণের দিকে প্রসারিত অলিন্দের কিয়দংশ সন্থাগার 

রূপে (1811 9? 81)010006) ব্যবহৃত হইত। 

ভিতরের প্রাঙ্গণটা উন্মুক্ত । ইহার মেঝে পাকা ও 

কাকর-চুণ দিয়। মাজা । এই প্রাঙ্গণের উত্তর-পুর্বব কোণে 
এ 
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একটা প্রাচীরবেগ্তিত কৃপ (ব্যাস ৫) আছে। কুপটা 
মন্দিরের সমসাময়িক, কিন্ত মধ্যবন্তী প্রাঙ্গণে যাইবার 

সোপানশ্রেণীটা পরে নিশ্মিত হইয়াছে । 

প্রধান মন্দিরের পুর্ববদিকের প্রাঙ্গণ দুইটা পুর্ব 
হইতে পশ্চিমে ১১৪ ও ২৯০ ফিট লম্বা! এবং মন্দিরের 

প্রবেশপথ হইতে দেখা যায়। প্রথম প্রাঙ্গণাটার মেনে! 

বেলে পাথর বাধান। তাহ।র কিয়দংশ যথাম্ানে পাওয়। 

গিয়াছে, কিন্ত তাহার উপরে কোনরূপ কারুকার্ষোর চিহ্ন 

নাই। নক্গার (চিত্র ১) প্রথম ও ছিতায় তোরণ (11151 

(1214৮820110 96000010602) রূপে খণিত 

ইমারত দুইটী এই প্রাঙ্গণের শোভাবদ্ধন করি5। ধ্তীয় 

তোরণটা প্রথম তোৌরণ অপেক্ষা বৃহদাকার এবং প্রত্যেক 
তোরণের বহির্দেশে গ্রতোলী ()751107) ও প্রতিহার 

গৃহ ছিল। প্রথম তোরণের উন্তরদিকের প্রতোলী ভাল 
অবস্থায় পাওয়৷ গিয়াছে কিন্তু দ্বিতীয় তোরণের ভিস্ভি 

মাত্র অবশিষ্ট আছে। ভূমি হইতে আট ফিট নীচে এই 
ভিত্তির প্রথমস্তর থাকায় অনুমান হয় যে ইহার উপরে 

একটা অতি উচ্চ ইমারত ছিল। এখন ইহার সামাম্থই 
অবশিষ্ট আছে। উভয় তোরণই ধণ্মচক্রজিনবিহারের 
হ্যায় একই উপাদানে এবং একই রীতিতে নিশ্মিত 

হইয়াছিল। সম্ভবতঃ আর একটা বৃহত্তর তোরণ এবং 
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এক বা একাধিক প্রাঙ্গণ আরও পূর্বদিকে ছিল। 

পশ্চিমাংশের সমস্ত জমি ধন্মচক্রজিনবিহারের সীমা- 

তুক্ত। এই দিকে দ্বিতীয় সংখ্যক সঙ্ঘারাম ব্যতীত আর 

একটা ভূগর্ভনিহিত গৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৯০৭-৮ 
খু্টাবে ইহার কতক অংশ বাহির হয় এবং তখন পয়ঃ- 

প্রণালী বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু ১৯২* বৃষ্টাব্ের 
খননে জানা গেল যে ইহা একটি ক্ষুদ্র ভূমধ্যস্থিত মন্দিরে 

যাইবার পথ, লম্বায় ১৬০ ৯ | 

এই স্থড়ঙ্গে সিঁড়ি দিয় নামিতে হয়; ইহার মেঝে 

খোয়া দিয়া বাধান। সিঁড়ির শেষে প্রবেশ পথ, তাহার 

চাঁদটা নীচু। স্ুড়ঙ্গের কতক অংশ প্রস্তর নির্মিত, বাকিটা 
৯১৫৭" ১১" মাপের ইফ্টকনিশ্র্িত।  ধর্মচক্রজিন- 

বিহার নিম্মীণ কালেও ঠিক এই আকারের ইষ্টক ব্যবহৃত 

হইয়াছিল। এই স্ুড়ঙ্গটা ৬ উচ্চ এবং মোটের উপর 

৩: প্রশস্ত। প্রবেশদ্বার হইতে ৮৭ ফিট দূরে পণটা 

একটা (১২ ৭” লম্বা এবং ৬ ১০” চওড়া) কক্ষে পরিণত 

হইয়াছে । উপর হইতে এই কক্ষে নামিঝার একটা স্বতন্ত 

সিঁড়ি এবং ঢুই পার্শে দুইটা দ্বার আচে প্রাটীর গাত্রে 

মে সমস্ত কুলজ। আছে তাহাতে বোপ হয় দিবাভাগে 

পুড়ঙ্গটার অন্ধকার দুর করিবার কল্ত প্রদীপ রাখ! হইত। 
এই সুড়ঙ্গের ছা? বৃহণাকার প্রস্তর খণ্ডে নিশ্মিত। 

সুড়ঙযুস্ত মলির 
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মন্দিরটী আকারে সমচতুক্ষোণ, কিন্তু এখন কেবল 
মাত্র ইহার প্রাচীরের ভিত্তিমূল অবশিষ্ট আছে । 
আকারে মন্দিরটা পুর্ণনবর্ণিত বজুবারাহী মন্দিরের মত। 
সম্ভবতঃ এই মন্দিরে কোন দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, 

কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন ইহা ভিক্ষুগণের নিঞ্জনে 

ধ্যান করিঝার জন্য ব্যবহৃত হইত। 

মোগল দুর্গে অনেক গুপ্ত পথ দেখিতে পাওয়া যায়। 

মুসলমান আবির্ভাবের পূর্ণেব নির্রিত এই একটা মাত্র 
সুড়ঙ্গ পাওয়া গিয়াছে । সংস্কৃত সাহিত্যে এরূপ গুগ্ত 

পথ বা স্থড়ঙ্গের ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ আছে । মহাভারতের 

আদিপর্বেব কথিত আছে যে পাগুবগণ নিজ প্রাণ রক্ষা 

করিবার জন্য এইরূপ গুগ্তপথ দিয়! জতুগুহ হইতে 

পলায়ন করিয়াছিলেন। 

ধর্্মচক্রজিনবিহারে ছইটা স্মর্তি [নি (এফ)৪-৫] 

ব্যতীত এপর্যন্ত কে'ন দেবমূর্তি পাওয়া যায় নাই। 

বোধ হয় ইহার! গঙ্গা ও যমুনার মূর্তি (যদিও তাহাদের 

বাহন নাই)। এজন্য এই বিহারে কোন্ দেবতা প্রতিষ্ঠিত 
ছিল তাহা নির্য় করা কঠিন। কিন্তু কুমরদেবীর 

প্রশস্তি পাঠে রায় খাহাদুর দয়ারাম সাহনী অনুমান 

করেন যে ইহা রাজ্ৰী কুমরদেবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ 
'দূবতা বস্থধারার মন্দির । সারনাথে আবিষ্কৃত তিনটা 
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বন্ুধারার [বি (এফ) ১৯-২১] মূর্তি এই মন্দিরটার 

সমসাময়িক । বর্ণনা অনুসারে বোধ হয় কুমরদেবীফে 

তাপে ধণ্মচক্রজিনদেবের উপদেশ উত্কীর্ণ করাইয়া- 

চিলেন তাহাও সম্ভবতঃ এই মন্দিরে রন্মিত ছিল। 

নিন্লিখিত কারণে রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহনী 

. মহাশয় এই ইমারতটীকে কুমরদেবীর ধন্মচক্রজিনবিহার 

গু 

বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন :__ইহ]1 সঙ্ঘরাম হইচ্ছে পারে না 

কারণ (১) ইহার আকার বিতিন্ন এবং একদিক সম্পূর্ণ 

উন্মক্ত ; কিন্তু বৌদ্ধ সঞ্জারামগুলি সাধারণতঃ চতুঃশালা- 
জাতীয় অর্থাৎ চতুর্দিকে কক্ষ পরিবেষ্টিত। (২) 

বাঁসৌপযোগী স্থান ইহাতে অল্প; (৩) আর কোন 

সও্ঘারামে এরূপ তোরণবিশিষ্ট বিস্তৃত প্রাঙ্গণ বা অলঙ্কার- 
প্রাচা দেখা যায় নাই। দ্বিতীয় তোরণের দক্ষিণদিকে 
আবিদ্ধত কুমরদেবীর শিলালিপিতেও [ডি (এল) ৯] 

ধর্মচক্রজিনবিহার নামধেয় ইমারত নিণ্মীণের কথা 

উল্লেখ আছে। 

এই বিহারটী নিগ্মীণ করিতে যেরূপ শ্রম ও অর্থব্যয় 
হইয়াছিল তাহা হইতে স্পঙ্টই বুঝা যায় যে ইহ! কোন 
বিশিষ ধনী অথবা রাজার কীর্তি। কুমরদেবীর 

স্বামী মহারাজ গোবিন্দচন্জ্র স্বয়ং নিষ্ঠাবান হিন্দু 
হইয়াও তাহার অনুরোধে শ্রাবস্তী নগরের জেভবন 
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সঞ্জারামের অধিবাসী বৌদ্ধভিক্ুগণের উদ্দেশে ষে পাঁচ- 
খানি' নিক্গর গ্রাম দান করিয়াছিলেন ইহাও রাজ্জী 

কুমরদেবীর খৌদ্ধধার্মটে অনুরক্তির বিশিষ্ট প্রমাণ। 
সারনাথে এই মন্দির প্রতিষ্ঠ| তাহারই ফল। 

কুষাণযুগের শেষ ভাঁগে অথবা গপ্তযুগের প্রারশ্তে 

নির্শিত তিনটা সঞ্জ!বামের মধ্যে দ্বিতীয় সংখ্যক সঙ্জা- 

রামটা ধর্মচক্রজিনবিহাঁরের পশ্চিমদিকে ব্বংসাবশেষের 

নিম্নের আবিদ্ধিত হয়। ইহার পশ্চিম প্রাচীরই মুগদাবের 

পশ্চিম সীমা । ইহার দেওয়ালের বর্ধমান উচ্চতা ভিন্ি 

হইতে তিন বা চার ফিটের অধিক হইবে না এবং স্থানে 

স্থানে অংশবিশেষ একেবারে বিলুপ্ত হইয়াচে। এই 

ইমারতের নঝা কিটো৷ সাহেব কর্তৃক উৎখাত সঙ্মারামের 

অনুরূপ। এ পর্যান্ত খননে পশ্চিমদিকে নয়টা কক্ষ, 

দক্ষিণ-পূর্ন কোণে দুইটা কক্ষের কিয়দংশ, দক্ষিণ ও 

পশ্চিম দিকের দালানের অপিকাঁংশ এবং দক্ষিণাংশের 

ছুইটা ঘর পাওয়া গিয়াচে। পূর্ননদিকের বারান্দায় 
একটা অস্থায়া রন্ধনশালা ছিল এবং তাহাতে একটা: 

ইঞ্টকনির্দিত ছনুচ্চ বেদী ও ২৩টা ইফ্টকনির্দিতি উনাঁন 
দেশিতে পাওয়া যাঁয়; কিন্তু মাটির গামলা ও হাঁড়ী 

ব্যতীত আর কোন তৈজসপাত্র পাওয়। যায় নাই। এই 

মঞ্জারামের আঙ্গিনার মাপ পর্ন হইতে পশ্চিমে 
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৯০/ ১৭” এবং খননে অবগত হওয়। যায় যে ইহার 

বহির্ভাগের মাপ দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৬৫ ছিল। পশ্চিম- 

দিকের ঘরগুলির মধ্যে দক্ষিণদ্দিকের কোণ হইতে 

ষষ্ঠ কক্ষটা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। খনিত অংশে বারান্দার 
একটাও স্তম্ত পাওয়া যায় নাই, তবে অনুমান হয় যে 

সেগুলি তৃতীয় ও চতুর্থ সঞ্জারামের স্তস্তের মতন ছিল। 

পশ্চিম বারান্দ'র দেওয়ালের দক্ষিণ অংশের দুইটা স্তপ্ভের 

অধিষ্ঠান (1%56-৭1010) পাওয়। গিয়াছে। 

সার জন মার্শেল সাহেবের খননে ইহার নিম্নে আর 

একটা পুরাতন সঞ্জারামের চিহ্ন পাওয়া যায়। এই 
গ্রাচীনতর ইমারতটী কোন সময়ে নির্মিত হইয়াছিল 
তাহা স্থির করা কঠিন। ইহার আরও নিম্সে কোন 

ইমারত আছে কি না তাহাও বল! যায় না। 

কুমরদেবীনিশ্মিত মন্দিরের পূর্বদিকে তৃতীয় সঞ্জা- 

রাম অবস্থিত। সারনাথে আধি্কত ইমারতের মধ্যে 

এইটাই সর্বাপেক্ষা স্তরক্ষিত। এই ইমারতটা দ্বিতীয় 

সঙ্ঘারামের অনুরূপ । ইহার দক্ষিণ দিকের চারিটা কক্ষ, 
পশ্চিম দিকের কক্ষশ্রেণী, তিতরের প্রাঙ্গন এবংবারন্দার 

কিয়দংশ বাহির হইয়াছে। পশ্চিম দিকে সাতটা মার 

কক্ষ থাকায় অনুমান হয় যে একতালায় ২৪টা কক্ষ 

ছিল। এই দিকের বাছিরের দেওয়াল ১০৯ ফিট ৬ ইঞ্চি 

তৃতীয় সঙ্ঘারাম। 
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লঙ্ব! । এই সঙ্ঘারামটী বোধ হয় ছিতুল বা ত্রিতল ছিল, 

কিন্তু উপরে উঠিবার সিঁড়ি এখনও আবিষ্কার হয় নাই । 

প্রাচীরগুলি প্রায় ১* ফিট উচ্চ। পশ্চিম দিকে বাহিরের 

দেওয়াল ৫২ ফিট এবং দক্ষিণ দিকে ছয় যিটের অধিক 

চওড়া ॥ বারান্দাটা প্রায় ১১ !ফট চওড়া এবং ইহার ছাদ 
প্রাঙ্গণের দিকে প্রস্তরস্তস্তের উপরে এবং ভিতরদিকে 

গাচীরে সংলগ্ন অদ্দোত্তিন্ন স্তম্ভের উপ্পরে স্থাপিত ছিল। 

এই সমস্ত স্তম্ভ বা অদ্ধোন্ডিন্ন স্তম্ভের শীর্ষভ।গ /০2]1705]) 

চতূর্বাছবিশিষ্ট (7)79050(-081)1181) ॥  কুমরদেবী- 
নিম্মিত মন্দিরের প্রাচীর এই ইমারতের পশ্চিমাদদকের 

পঞ্চম কক্ষটার উপর দিয়া গিয়াছে এবং সেটি রক্ষা 
করিবার জন্য তাহার নিন্গে একটী নূতন দেওয়াল দেওয়া 

হইয়াছে । 

প্রকোষ্ঠগুলির ছ্বারের উচ্চতা ৬ ৭” এবং প্রস্থ 

8” ২। কাঠের দরজাগুলি পাওয়া যায় নাই। তৃতীয় 
নম্বর গৃহের দরজার কপালীটা (1171691) জীর্ণাবন্থায় 
পাওয়া গিয়াছিল। বর্তমানকালে তৎস্থ!নে নৃতন 

কাঠ দেওয়া হইয়াছে । এই কপালীটার উপরকার 

কারুকার্য খোদিত ইঞ্টকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
অধিকাংশ গৃহে গবাক্ষ ছিল এবং তাহাতে প্রস্তরনির্ম্মিত 

জাফরি ছিল। এই প্রকার দুইখানি জাফরি [ডি (ঈ) 
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২ ও ৪] পাওয়া গিয়াছে । কক্ষের ভিতরদিকের ইষ্টক- 

গুলি মস্থণ নহে। বোধ হয় দেওয়ালে আন্তর (])199101) 

ছিল, যদিও বর্তমানে তাহার কোন চিহ্ন নাই। এই 

কক্ষের পর্ববদিকের ঘরটী সঙ্ঘারামের প্রবেশ পথ। 
কুমরদেবীর মন্দিরের প্রথম তোরণটা রক্ষার্থে ইহার 

পূর্ণবাংশ খনন করা হয় নাই। দক্ষিণদিকের তৃতীয় 
কক্ষের পশ্চাতের কক্ষাটী ১৭ ফিট পর্য্যন্ত খনন করা 
হইয়াছিল। এই কক্ষটীর কোন প্রবেশদ্বার না থাকায় 

মনে হয় ইহা সম্ভবতঃ ভাগুর অথবা উপরের কোন 

ঘরের তিন্তি ছিল। 

এই জ্জ্বারামের আঙ্গিনা, বারান্দা এবং কক্ষের মেঝে 

পাতধ্। (16 286) ইটে গাথা । প্রাঙ্গণের জল- 

নিকাশের জন্য পশ্চিম কোণে একটা পয়ঃপ্রণালী আছে। 

এই প্রণালীর মুখে একখানি পাথরের ঝাঁঝরি আছে, 

১৯২২ সালের খননে জান। যায় যে এই পয়ঃপ্রণ[লীটা 

তৃতীয় সংখ্যক সংঙ্বারাম অতিক্রম করিয়। পশ্চিম দিকে 

»গিয়াছে। এখন ইহার শেষাংশ কুমরদেবীর মন্দিরের 

ধবংসাবশেষের নিম্বে প্রোথিত আছে। 

এই প্রাচীন সঞ্ঘরাঁম হইতে দুইখানি মন্্রর প্রস্তরে 
খোদিত চিত্রফলকের (1)9১-91791) অংশ ব্যতীত ঘুগ 

নির্ধারণোপযোগী আর কোনও বিশেষ চিহ্ন পাওয়া যায় 
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নাই। ইহা বুদ্ধদেবের সম্বোধিলাভের চিত্রের অংশ। 

কারুকার্ধা দেখিয়া অনুমান হয় যে উক্ত চিত্রফলকগুলি 

কুষাঁণযুগের শেষভাগে খোদিত হইয়াছিল। 

উপরে উঠিয়া একটু দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলে প্রথম 
সঞ্ারামের প্রথম তোরণ দৃষ্ট হয়। এখান হইতে 
আর একটু পূর্বব দিকে জমির ১৫ ফিট নিম্নে চতুর্থ সঙ্জা- 

রামটা অবস্থিত। ১৯০৭-৮ খুঁটান্দে এই সঞ্ঘারামের 
উত্তরপূর্ব্ব কোণে পূর্নবদিকস্থ ঢুইটি কক্ষ এবং পুর্ব ও 

উত্বরদিকের বারান্দার কিয়দংশ আবিদ্ধত হইয়াছে । 

তারপর উত্তরদিকের চাঁরিটী কক্ষ ব্যতীত আর কিছুই 
ৰাহির হয় নাই। এই সঞ্জারামের অধিকাংশ কুমরদেবীর 

মন্দিরের দক্ষিণ সীমানার প্রাচীরের দক্ষিণদিকে এখনও 

প্রোথিত রহিয়াছে। ভিতরের আঙ্গিনার চারিদিকের 

বারান্ম_র কয়েকটা স্তন্ত শায়িত অবস্থায় পাওয়। 

গিয়াছিল; এখন সেগুলি পুনরায় যথাস্থানে স্থাপিত 

হইয়াছে । এইগুলি ততীয় সঞ্ঘারামের স্তন্তের অনুরূপ ৷ 

বারান্দাটা ৭ ৬ তইতে ৭ ১০% চওড়া । আঙিনার 

মেঝে ইক নিশ্মিত এবং উওর-পুনন কোণে জলনিকা- 

শের প্রণালার দিকে কিদিৎ ঢালু। 

এই সঙ্ারামের পুণবদিকের কঞ্গগুলির পশ্চাদাগে 

একটা বুহদাকার প্রস্তর নির্িত শৈবমুত্তির পাদ গীঠ আছে। 
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বৌদ্ধ সঙ্ঘারামটার সহিত এই মুক্তিটার [বি (এচ) ১১ 
চিত্র ৮ খ] কোনও সম্বন্ধ নাই, কারণ ইহ! আনুমানিক 

১০০০ খষ্টাব্দে নির্মিত । এ সময়ের বহু পুর্বেব উক্ত 
সঞ্জারাম ভূপ্রোথিত হইয়া গিয়াছিল 1 সারনাথের এই 
অংশে কয়েকটা লৌহনির্মিত তৈজসপাত্র ছাড়া উল্লেখ- 

ঘোগা আর কোন নিদর্শন পাওয়। যায় নাই । এই 

তেজসপাত্রগুলি সঙ্জারামের ধ্বংসের সমসাময়িক । 

ততপরে খিতীয় তোরণ হইয়া দক্ষিণদিকে অগ্রসর 

হহলে ধামেক স্তুপের উচ্চ শীর্ধদেশ নয়নপথে পতিত 
হয়। এই স্তুপের চতুদ্দিকে মেজর কিটো সাহেব কর্তক 
আবিক্ষুত অনেকগুলি কক্ষ, স্তুপাদি এখন লুপ্ত হইয়াছে । 
উন্তরদিকের ইমারতগুলি ১৯০৭-৮ খুষ্টাব্দে বাহির 

হয়। ইহাদের নিম্মাণকাঁল গুপ্তযুগের শেষভাগ হইতে 

আর্ত করিয়া খুষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত । 

এই সকল স্তূপ ও ভজনাগার প্রভৃতি ইফ্টকনিশ্মিত | 
খনন চিত্রে এই স্থানের ৭৪ সংখ্যক স্তূপের ভিত্তিটা 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; তবে পরবর্তী কালের আর একটা 
ইমারতের নিল্সে ইহা! এখন প্রোথিত আছে । 

পুর্বেবালিখিত কান্ঠকুজাধিপতি গোবিন্দচন্দ্রের বৌদ্ধ- 
রাজ্জীর প্রশস্তিখানি |ডি (এল) ৯] এই অঞ্চলেই বাহির 

হয়। এই লিপির প্রথম দুইটা শ্লোকে বস্থধারা এবং 
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চন্দ্রকে আহ্বান করা হইয়াছে এবং তশপরব্তী গ্লোকে 
কুমরদেবী ও গোবিন্দচন্দ্রের বংশাবলীর উল্লেখ আছে। 

একবিংশ ক্লোকে একটা সঙ্জারাম নিন্মীনের সংবাদ 

পাওয়! যায়। ইহার পরবর্তী দুইটা শ্লোক পাঠে অবগত 

হওয়া যায় যে কুমরদেবী এক খানি তাঅপটে বুদ্ধদেবের 

ধমচক্রপ্রবর্তনসূত্র খোদিত করাইয়াছিলেন; তিনি 
অশোক নির্মিত ধশ্মচত্র প্রবর্তক বুদ্ধ মু্তিটার পুনঃসংস্কার 
করেন। এই শ্রোকগুলির কবি শ্রীকৃপগ্তর রচয়িতা এবং 

এই লিপির শিল্পী বামন। এই প্রশস্তি ব্যতীত এখানে 

তিনটা বৌদ্ধমর্তি [বি (সি) ২ ও ৩৫ এবং বি (ডি) ৮] 

পাওয়া গিয়াছিল। এই মুৰ্তিগুলি বোধ হয় পুরাকালে 
ধামেক স্তূপের কুলঙ্গীতে স্থাপিত ছিল। 

স।রনাথের স্থাপত্য নিদর্শন সমূহের মধ্যে ধামেকস্তুগ 

(চিত্র 8) বিশেষ গ্রমিদ্ধ। “ধামেক" নামটা সংস্কৃত 

“ধর্শেক্ষা” শবের অপভ্রংশ। বর্তমান দময়ে জৈন 

মন্দিরের পাকা মেঝে হইতে এই স্তৃপটার উচ্চতা ১০৪ 

ফিট এবং ভিত হইতে ১৪৩ ফিট। ধামেক স্তৃপের 

নিন্নাধশের বাস ৯৩ ফিট এবং তাহ খুব দু়ভাবে নির্িত। 

্রস্থরখপ্ুগুলি লৌহকীলক দ্বারা স্্দুটভাবে আবদ্ধ । 

্তুপের নিশ্বভাগ প্রস্তর নির্মিত এবং উপরিভাগ ইউক- 

নির্দিত। পূর্বে উপরাংশের বহিভাগেও প্রস্তর গাথনী 
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ছিল। অনুমান হয় ১৭৯৪ খুষ্টাব্দে জগৎসিংহের 
লোকের! এই প্রস্তরগুলি লইয়া যায়। স্তুূপের নিন্নাংশ 

হইতে অপস্থত প্রস্তরগুলি প্রত্বৃতত্ববিভাগ কর্তৃক 
পুনরায় সংযোজিত হইয়াছে । 

স্তূপের ভিন্ডিমূলে আটটী মুখ বাহির হইয়া আছে। 

ইহাতে আটটা কুলঙ্গী ও পাদপীঠ বর্তমান। প্রত্যেক 
কুলঙ্গীতে এক একটা মৃত্তি স্থাপিত ছিল। এই অংশে 
প্রাপ্ত তিনটা আসীন মুক্তি [বি (সি) ২ ও ৩৫ এবং বি 
(ডি) ৮| সম্ভবতঃ এই স্তুপের কুলঙ্গীতে নবম কিন্থ। 

দশম শতাব্দীতে স্থাপিত ছিল। প্রথমটী গৌতমবুদ্ধের 
সম্ঘোধির মুগ্ডি, ত্বিতীয়টা ততুকর্তক ধর্মমচক্রপ্রবন্তন বা 

সারনাথে প্রথম ধম্মপ্রচারের মুর্তি এবং তৃতীয়টী 

বোধিসত্ব অবলেকিতেশ্বরের মু্তি। অবশিষ্ট পাঁচটা 
মুণ্তি এখনও পাওয়া যায় নাই; এতদ্বাতীত এই সমস্ত 
কুলঙ্গীতে পূর্ণববন্তী যুগে যে সমস্ত প্রাচীন মূদ্তি 
প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাও সন্ধান করিয়! পাওয়া যাঁয় নাই। 

স্তুপমূলের নিন্নাংশ স্থবিস্তৃত নক্সায় পরিপুর্ণ। নক 
(চিত্র ৯) দেখিয়া বোধ হয় যে স্তূপটা গুগুযুগে নিশ্মিত। 
ইহাতে ব্যবহৃত ইঞ্টকের আকারই তাহার প্রমান । 
ফাগুসন সাহেব ইহাকে খুষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর ইমারত 

রূপে বর্ণন। কয়িয়াছেন এবং ওরটেল সাহেব বলিয়াছেন 



৮৬ সারনাথ বিবরণ 

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে হুয়েউ-সডের বারাণসীতে 

অবস্থান কালে ইহার অস্তিত্ব ছিলনা । এই স্তুপটী যে 
পরবত্তী যুগের ইহা! অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ 
বিদ্যমান নাই। ইহার মধ্যে খুষ্টীয় ষষ্ট বা সপ্তম 

শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত “মে ধন্ম , . ** মন্ত্রযুক্ত 
একখণ্ু প্রস্তর আবিষ্কত হুইয়াছে। ১৮৩৫ সালে 

জেনারল কানিংহাম এই স্তুপের উপর হইতে আন্দাজ 

১০ ফিট নীচে এই প্রস্তরখণ্ড পাইয়াছিলেন। এখন 

ইহা! কলিকাতা মিউজিয়মে আচে । সম্ভবতঃ স্তূপটার 
পুনঃ সংস্কারের সময় ইহা ভিতরে প্রোথিত হইয়াছিল। 

স্তপগাত্রে খোদিত অসম্পূর্ণ চির দেখিয়! অনুমান 
হয় ষে স্তুপটা সম্পূর্ণরূপে নির্মিত হয় নাই। এইটা 
এইন্থানের সর্ববপ্রাচীন ইমারত নহে। স্তুপের ভিত্তি 

ইইতে জেনারল কানিংহাম যে বুহদাকারের ইফ্টক 

পাইয়াছেন তাহ খুফপুর্বব তৃতীয় এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর 
ইমারতে ব্যবহৃত হইত। এই ইফ্টকগুলি তৎ্কালে 

নিশ্মিত আদিম ইমারতে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সেই” 

ইমারতটা কিরূপ ছিল তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। 

সম্ভবতঃ সআ্াট অশোক গৌতমবুদ্ধের স্মারক চিহ 
স্বরূপ এই স্থানে একটা স্তুপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন । 

চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েড-সড বোধ হয় বারাণসী 
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আসিয়া এই স্কগটী দেখিয়াছিলেন, কিন্তু ভিনি যে সমন্ত 

ইমারতের বর্ণনা করিয়া গরিয়াছেন তাহার কোনটার সহিত 

ইহার সাদৃশ্য নাই। 

ধামে স্তুপের কিঞিৎ পশ্চিমে মেজর কিটে 

সাহেব গঞ্চম সংখাক অগ্লারামটী আবিদ্দার করেন। 

অনেকগুলি খন ও ডাটি প্রাপ্ত হওয়ায় এই ইমারতটীকে 

তিনি রোগীনিবাস (00501181) বলিয়া নির্দেশ করেন। 

তাহার এ ধারণা ত্রান্তিমলক। ইহা একটা বৌদ্ধ 

সঞ্জারাম এবং ইচার নির্ধা কাল অষ্টম বা নবম 

শতাবদী। ইগার নিম্নে ৪৭ সময়ের স্থাগত্য চিচ্ 

পাওয়! গিয়াছে । 

ধামেক শরপের আদুরে আধুনিক যুগে নির্মিত একটা 
(জন মন্দির আছে 1 এই মন্দিরটা প্রাচার বেগিত এবং 

ইহার পূর্দিকের বৃহং আঙ্গিন৷ ধামেক স্তুপ গর্ত 

বিস্বুত। ১৮২৭ গুষটান্দে জৈন ধর্মাবলম্বী দিগম্বব মম 
দায়ের একাদশ ভীগৰর শীমংশনাথের উদ্দেশে এই 

'ন্দিরটা নিন্মিত হয়। এখানে কোন পহ শি্রশন নাই। 

গরম মলাবাম। 

ভন মানন। 



ঈওগে রক্ষিত জৈন ও 

রানা মূর্তি । 

চতুর্থ অধ্যায়। 

মিউজিয়ম | 

জৈন মন্দিরের পশ্চিমে একটা খোল! মগ্ুপ দু 

হয়। সারনাথে আবিদ্ধত নিদর্শনগুলি সংরক্ষণের 

জন্য ওরটেল সাহেব ১৯*৫ খুষ্টা্ধে এই মণ্ডপ নিম্মাণ 

করেন। এই মূর্তিগুলি এখন নৃতন মিউজিয়ম গৃহে 

স্থানান্তরিত হইয়াছে । নিকটবন্তী অনান্য স্থান হইতে 

প্রাপ্ত ত্রান্মণ্য ও জৈন মূর্তিমমুহ এখন এই মণ্ডুগে রক্ষিত 

আছে। এ মুষ্তিগুলির প্রাপ্তিস্থান মেজর কিটে| কর্তৃক 

সত্তর বতসর পূর্বের অঙ্কিত একথানি চিত্রগ্রন্থ (0106 

01118110901) 1)180105) হইতে নির্ধারিত ছইয়াছে। 

রায়বাহাছুর শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহনী প্রণীত মিউজিয়- 

মের তালিকা গ্রন্থে (001210886) এই সামন্ত মূর্ত 

মবিস্তারে বর্ধিত আছে। নিম্নে কয়েকটা বিশিষ্ঠ মূর্তি 
গরিচয় দেওয়া হইল। 

অসম্পূর্ণ যমুনা দেবীর মূর্তিটা (জি ২) বোধ হয় 
মণ্ডপে প্রদর্শিত মূর্তিুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গ্রাচীন। 

ইছা$৭২/ উচ্চ এবং প্রবেশপথের সম্মুখে রক্ষিত। যমুনা 
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কচ্ছপের উপরে দণ্ডায়মান । তাহার মুখমগুল ভাঙিয়। 

গিয়াছে । পরিহিত শাটা চরণগ্রন্থি পর্য্যন্ত নামিয়াছে। 

দেহের উদ্ধভাগ অনাবৃত, কিন্তু বর্ধুল কর্ণীভরণ, হার, 

বাজু এবং অন্যান্য অলঙ্কারে পরিশোভিত | দেবী হস্তে 

পুষ্পমাল্য (?) ধারণ করিয়া আছেন। তাহার বাম 

ভাগে একজন উপাসক নতজানু হইয়া অবস্থিত ; 

দক্ষিণে একটা স্ত্রীমূর্ত্ি চামর ব্যজন করিতেছেন, আর 
একটু দক্ষিণে আর একটা স্ত্রীমুর্তি দেবীর মস্তকে ছত্র 
ধারণ করিয়া আছেন ; ছত্রের উপরিভাগ লুপ্ত । পশ্চাতে 

একটা মস্তকবিহীনা রমণী ডাল! হস্তে দণ্ডায়মান । 

প্রস্তর মূর্তির ঠিক দক্ষিণে একটা পুরুষের পদ এবং 
তদপেক্ষ৷ ক্ষুদ্র আকৃতির একটা স্ত্রীলোকের পদ দেখা 

যায়। পাদপীঠের সম্মুখে কচ্ছপের পিছনে একটা ক্ষুক্্র 

অনঙ্গ (1) মৃর্তি। তাহার দীর্ঘ লাঙ্গুল প্রান্তরখণ্ডের 

একদিক হইতে অপর দিক পর্যন্ত বিস্তৃত। কারুকাধ্যে 

শিল্পীর শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়। যা । ইহা গুপু 

সময়ের নিদর্শন । গাজীপুর জেলায় তিট্রী নামক স্থান 

'হুইতে এই মুস্তিটী আনীত হয়। 

আর একটা প্রস্তরখণ্ডে (জি ৩৩; উচ্চতা ২/ ২”, 
প্রস্থ ১/ ১১) জীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধ চিত্রিত আছে। 

এই নিদর্শনটাও গুপ্ত সময়ের বলিয়। অনুমিত হয়। 
11-£ 
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প্রস্তরটীর উপরিভাগে [মস্তকবিহীন] রামচন্দ্র পর্ববতো- 

পরি আসীন; তাহার বাম হস্তে কাশ্মুক। পশ্চান্ভাগে 

দণ্ডায়মান পুরুষমূর্তিটা লক্ষণ; সন্মথের পুরুষমৃর্তিটা 

স্বগ্রীব এবং তাহার পশ্চাতে হনুমান | প্রস্তরটার 

অবশিষ্টাংশ ব্যাপিয়া মত্স্য, কুম্ঠীর, শঙ্খ ইত্যাদি সামু- 
দ্রিক জঙ্কু এবং বানর জাতীয় যোছ্ুগণ অবস্থিত । বান- 

রেরা সেত নিশ্মীণের জন্ত শিলাখণ্ড বহন করিতেছে । 

মধ্যযুগের অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে জি ৩৮ সংখ্যক 

সব্দলটা (দৈঘ্য ৮৩”) বিশেষ প্রণিধান যোগ্য । ইহা 
তিনটা অংশে (75101) বিভক্ত । মধ্য অংশে (00701) 

দেবীতশ্রী একখানি আসনে এক চরণের উপর অন্য চরণ 

স্তাপন করিয়া উপবিষ্টা। তাহার চারিটা বাছু। নিন 

বামহস্তে কমণ্ডলু এবং নিম্ন দক্ষিণহস্তে অভয়মুদ্রা ; 
উপরের দুই হস্তে পদ্ম এবং হুদুপরিস্থিত দুইটা হস্া 

৮ডাইয়া দেবীর মস্তকে জলবর্ষণ করিতেছে । ফলকের 

দক্ষিণ প্রান্তে চতুরূজ গণেশের মূর্তি। তাহার নিন 

দক্ষিণহস্তে খগ্জা;ঃ নিম্ন বামহস্তে মিষ্টান্নপাত্র এবং, 

উপরের দুই হস্তেই পস্প | তৃতীয় অংশে (1৮161) 

চতুভুর্জী বাগদেবা সরস্বতীর মু্তি বিরাজমানা। দেবা 
বীণাবাদনরতা । তাহার উপরের দক্ষিণ হস্তে একটা 

পুশ্পকীরক এবং নিম্ন বামহস্তে একখানি পুল্তক। তাহার 
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বাহন হংস নীচে বাম কোণে উতকার্ণ রহিয়াছে । এই 

তিনটা অংশের (1)০7101) মধ্যবন্তী নিন্ন অংশ (10061) 

ছুইটাতে নবগ্রহ অক্ষিত আছে। মন্দিরারের সদ্দলে 
এইরূপ নবগ্রহ মর্তি সচরাচর অস্কিত দেখ! যায়। কেতুকে 

রাছুর উপরে বসাইয়। সামপ্তব্য বজায় রাখা হইয়াছে । 

পুরাণানুসারে কেতর চিহ্ন তাহার কু শুলারুত লাম্গুল এবং 
রাভর মস্তক ও দুই বাহু তাহার সমস্ত শরীরের পরিঢায়ক, 
£কন না এই দুই অঙ্গই অস্বতপ!নে অমর হইয়াছিল। 

বাকী অঙ্গগুলি বিধুরচত্রে খণ্ড খণ্ড হইয়া নাশ প্রাণ্ড হয়। 

দক্ষিণ অংশে (0)0791) সুর্যের মৃন্তি। তাহার দুইটা 
হস্ত; প্রতি হস্তে একটা পুর্ণবিকসিত পণ্ম। পদদয়ের 
মধ্যে পত্বী ছায়া অবস্থিতা। তাহার বাম হস্তে জলপাজ্র 

এবং দক্ষিণ হস্তে অভয়মুদ্রী। মধ্যভাগে বেষবীম্তি 
থাকায় ফলকটা যে বিষু মন্দিরে ছিল তাহ! নিঃসন্দেহে 
অন্রমান কর! যাইতে রে । 

এই মণ্চপে প্রদর্শিত জেন মুণ্ডির মধ্যে দুইটী দিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । প্রথমটা একটা জৈন চতুমু্খ (জি ৬১; 
উচ্চতা ২ ১০3, প্রস্থ ১১) রাজপুতানায় এবং 

মাড়োয়াড়ে ইহার নাম চৌমুহাজী এবং প্রাচীন নান 
সর্ববতোভদ্রিকা। ইছার চারিদিকে চারিটা জৈন 
তীর্থক্করের মণ্ডি মাছে 2 
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১। মহাবীলপের [শিরোহীন] নগ্র দণ্ডায়মান মুগ্ডি 3 
উভয় পার্শে এক এক জন জিন আসীন। 

মহাবীরের চিহ্ন বাঁ লাঞ্ছন সিংহ পাদপী$ে 

খোদিত আছে। 

২। আদিনাখের নগ্ন দণ্ডায়মান মৃত্তি; ইহার চিহ 

বৃষ পাদপীঠে উতকীর্ণ আছে। 

৩। শান্তিনাথের নগ্ন মুক্তি; ইহার চিহ্ন মুগ 
পাদশীঠে বর্তমান 

9। শেষ দিকে অজিতনাথের উলঙ্গ মুত্তি; ইহার 

চিহ্ন হস্তী। পাদপীঠে দুইটা হস্তীর মাঝখানে 

একটা চঞ বিদ্যমান । 

এই চতুমুখ প্রস্তরখানি পূর্বেব কাশীর কুইন্ন 
কলেজে রক্ষিত ছিল। 

দ্বিতীয় জৈন মুভিটা (জি ৬২)্ীঅংশন।থের নগ্ন মুর্তি 
(উচ্চতা ১ ৩১”, প্রস্থ ১১) । ছুই পারে দুই জন 

পরিচারক। জিনের মস্তক নাই। বক্ষে শ্রীবৎসচিহু 
অঙ্কিত। ইহার পাদগীঠে লাঞ্চন গণ্ডার খোদিত রহি- 

য়াচে। এই মূর্তিটা গুপ্তযুগের । ইহাঁও কুইন্স কলেজ 
হইতে আনীত হইয়াছে । 
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প্রাচীন মৃগণ্দাবের উচ্চ ভূমি হইতে কিয়দরে রাস্তার 
অপর পার্থে নৃতন মিউজিয়ম নয়নগোচর হয়। ১৯০৪-৫ 

খাবে খনন কার্ধ্য আরন্ত হইবার পরই সার জন মার্শেল 
সাহেব এই মিউজিয়মটা নিম্াণের প্রস্তাব করেন। 

তদানীন্তন ভারত সরকারের স্থাপত্য বিশারদ (001) 

৪1111] /001)1006) র্যানসাম সাহেব (111 81065 

119150110) প্রাচীন বৌদ্ধ সঙ্জারামের আদর্শ লইয়। এই 
মিউজিয়মের নক! প্রস্তুত করেন। বর্তমানে প্রস্তাবিত 

ইমারতের অদ্দাংশ মাত্র নির্শিত হইয়াছে ; অবশিষ্টভাগ 
প্রয়োজন মত সম্পূর্ণ কথ! হথবে। এই নূঙণ মড- 

জিয়মে রক্ষিত প্রাচীন বস্ত্রনিচয়ের বিস্তৃত বিবরণী রায় 

বাহাছুর শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহনী ১৯১২ ধুষ্টাবে খ্রাস্থা- 
কারে প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তক মিউজিয়মের 

তত্বাবধারকের নিকট পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ 

নিদর্শনগুলিতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিবদ্ধ আছে। 

এই মিউজিয়মের উত্তরদিকের্ গৃহে পোড়ামাটির বস্তু 
* (0611709068), ইক এবং মৃৎ্পাত্রাদি রক্ষিত আছে। 

কুমরদেবীর মন্দিরের দ্বিতীয় বহিরাঙ্গন হইতে প্রাপ্ত 
প্রকাণ্ড জালা দুইটা এই গৃহের মধ্যস্থলে প্রস্তরপীঠের 
উপর স্থাপিত হইয়াছে। এই ছুইটা জালাতে সম্ভবস্: 

জল অথবা গোধুমাদি রাখা হইত । গৃহের প্রবেশদারের 

মারনাধ বিউজিয়ম। 

পৌড়ীমাটি, ইষ্টক ও 
মৃৎপাত্রাদির নিদশন। 
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সম্মুখে কাষ্ঠনির্টিত আঁধারে কয়েকটী অতি প্রাচীন স্বৃশ্ময 
ভিক্ষাপাত্রঃ চণ ও ম্বৃত্তিকা নিশ্মিত (৪৪০০০) মুণ্ড, 

শাকামুনির বুদ্ধত্বপ্রাপ্চি, শ্রাবস্তীনগরে তাহার অলৌ- 
কিক কাধ্য ইত্যাদি বিষয়ক চিত্র প্রদর্শিত আছে । এই 

ঘরের পুর্ব প্রান্তে একটী ছোট আধারে স্ৃত্তিক!- 
নিশ্রিত মুদ্রাগুলি (50৮1) রক্ষিত আছে । উল্টা! অক্ষরে 

মুদ্রিত লিপিযুক্ত কয়েকটা মুদ্রার (5০21) ছাচও ইহার 

মধ্যে দুপ্সিগোচর হইবে । কোন কোন মুদ্রার পশ্চান্ডাগে 

সুতার দাগ দেখিয়া অনুমান হয় সেগুলি লিপি বা তাদৃশ 

কোন দ্রব্যে সংলগ্ন স্ুতায় বাধা থাকিত। প্রাচীন সংস্কৃত 

লাহিত্যে পত্রাদি মোহর করিবার উপরোক্ত রীতি সম্বন্ধে 

উল্লেখ দেখা যায় এবং খোতান, সারনাথ ও অন্যান্য 

স্তানের খননে রাজা, রাজমন্দ্রী, রাজকন্ম্চারী এবং 

অন্যান্ত সাধারণ ব্যক্তির নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত 

হইয়াছে । খোতানে (খুঃ দ্িতায় শতকে) কাষ্ঠ ও চন্দ 

লিখিত লিপিতে শিল সংলগ্ন থাকার নিদর্শন ভূয়োকুয়ঃ 
আবিদ্ধত হইয়াছে । এই আধারে রক্ষিত কতকগুলি শিল 

বোধ হর যাত্রিগণ কর্তডক সারনাথের বৌদ্ধমন্দিরে 

পুজোপহাররূপে প্রদত্ত হইয়ছিল । বৌদ্ধতক্তেরৰ 
তীর্ঘদর্শনের স্মৃতিচিহ্ন (5০1৮০1)17) স্বরূপ এইজাতীয় চিত্র 

স্ব স্ব গহে লইয়া যাইতেন। এফ (ডি) ৪-৮ সংখ্যক 

শিলগুলি 'এধান মন্দিরে (মূলগন্কুটাতে) রক্ষিত ছিল। 
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4 মন্দিরে পূর্বে বুদ্মূত্তি প্রতিঠিত চিল। অবশিষ্ট 
ফলকগুলিতে “যে ধন্মা হেতু প্রভবা” ইত্যাদি এই বোধ 
মন্ত্রটী লিখিত আছে। পালি বিনযুপিটকের অন্তগত 
মহাবগ্নে (১২৩৫) কথিত হইয়াছে যে বুদ্ধের শিষ্য 

অশ্বজিৎ আদৌ সঞ্চয়ের শিষ্য পরিব্রাজক শারীপুত্রকে 

এই গ্লোকটা বলিরাছিলেন £-_- 

যে ধশ্মা হেনগ্রভবা হেতু" তেঘাং তথাগভোহাবদৎ 

তেমঞ্চ মে। ১ এবং বাদ। মহা শ্রমণ; | 

“ঘে সকল পদার্থ হে$ হইতে উৎপন্ন তগাগত 

তাহাদের ছেঙ বলিয়াছেন, তাহাদের যে নিরোধ তাহাও 

তিনি বলিষাছেন। 

দেওয়ালের গাত্রে কুনু, কলস, স্থালী প্রভৃতি বনু 

প্রকারের ঘৃন্মঘ পাত্র স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে। 

মিউজিয়মের ধড় হল্ ঘরে সর্ববাপেক্ষা বৃহৎ ম্তি- 

গুল সংরক্ষিত আছে । হলে প্রবেশ করিবামাত্রই সর্বব- 

প্রথমে (এ-১ সংখ্যক) শোক শতশত শীষ (চিত্র ৫) 

দ্টিপথে পতিত হয়। ইহার উচ্চতা ৭ ফিট, নিশম্নাংশ 
২ ফিট ও (1)011-9)8))0+) ঘণ্টাকৃতি। ইহার কটিদেশে 

হস্তী, বুষ। অ+ এবং সিংহ চলন্ত অবস্তায় খোদিত। 

তিনটা জন্তুর চলনতর্গী স্থন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

ধাবমান অশ্বের চিত্রটাও শুচারুরূপে প্রকটিত হইয়াছে। 

অশাঁক শ্মস্তীর্ঘ। 
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স্তম্তের উপরিভাগ পরস্পর পৃষ্ঠসংলগ্ন সিংহচতুষ্টয়ে 
শোভিত। প্রত্যেকটা সিংহ ৩ ৯ উচ্চ। এই চারিটা 

সিংহ মূর্তির মধ্যে ছুইটীর মস্তক স্থানচ্যুত হইয়াছিল, 
এক্ষণে পুনঃসংলগ্ন করা হইয়াছে । স্তশুটা কল! নৈপুণ্যে, 
গান্ভীর্য্যে ও স্বাভাবিকতায় শুধু মৌর্য্য শিল্পের স্ায় সমগ্র 
বিশ্বশিল্লের একটী উৎকৃষ্ট নিদর্শন । 

স্তশুশীর্ষের কটিদেশের চারিটী জন্তু উত্কীণ করিবার 

তাণুপধ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশিত হইয়াছে । ডাক্তার 

বকের (1) 10), 31990) মতে এই চারিটা অন্তর দ্বারা 

সুধ্য, ছুর্গা, ইন্দ্র এবং শিব এই চারিজন দেবতা সূচিত 

হুইতেছেন এবং ইহারা ও অন্যান্য হিন্দুদেবতাগণ ষে 
বুদ্ধদেবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেছেন ইহাও প্রকাশ 
পাইতেছে। ডাক্তার ভোগেল (1). ত্য. 1১7. ৬০201) 

বলেন যে এই চারিটা বৌদ্ধধশ্্ীমূমোদিত জন্তু, সুতরাং 

লঙ্করণ ভিন্ন ইহা! অন্কনের অন্য কোনরূপ উদ্দেশ্য 

নাই। রায়বাহাদছুর শীযুক্ত দয়ারাম সাহনী মহাশয় অনুমান 

করেন যে এই জন্তগুলি স্তম্তশীর্ষের কটি দেশে " অনবতপ্ত *' 
সরোবরের আস্তত্ব জ্ঞাপন করিতেছে । এই সরোবরে 

বুদ্ধদেব স্নান করিতেন এবং বুদ্ধদেবের মাতা মহামায়া 

গর্ভধারণের পূর্বেব ইহার জলে স্নান করিয়াছিলেন । 

এই সরোবরের চারিটা দ্বার, যথাক্রমে পূর্বে সিংহ, উত্তরে 
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ভাগ্ব, পশ্চিমে বৃষ এবং দক্ষিণদিকে হম্তীর দ্বারা রক্ষিত 

হইত। সারনাথের অশোকস্তপ্ত শীর্ষের কটিদেশে এই 
চাঁরিটা জন্তু দেখিয়। বোধ হয় যে স্তস্তের উপরে জন্ম- 
চতুষীয় স্ব স্ব দিক অনুসারে স্থাপিত ছিল। লাহোর 
মিউজিয়মে প্রত্বতত্ববিভাগে একটা ছোট চতৃক্ষোণ মু 
বেদিকার উপরে গোলাকার কৃত আছে। এই কুণ্ডের 
চারিদিকে চারিটা জন্র মুক্তি আছে। অশোক স্তন 
শীর্ষের কটিদেশের এই চারিটা জন্তু যে ভাবে উৎকীর্ণ 

আছে মৃত্তিকার কৃগুটাতেও জন্্রচারিটা ঠিক সেই ভাবে 
স্থাপিত। রায় বাহাদুর মনে করেন ঘে মৃত্তিকার কুণ্ুটাও 
অনবতণ্ত (পালি অনোতত্ত) হুদ এবং ইহা পূজার জন্য 
ব্যবহৃত হইত। সারনাথের অশোক স্তস্তশীর্ষের কটিতে 
অঙ্কিত এক একটা জস্তর পরে এক একটা ক্ষুদ্র ধর্মচক্র 
খোদিত আছে; কিন্তু লাহোর মিউজিয়মে প্রদর্শিত মৃত্তিকা 
নিশ্মিত কুগুটাতে জন্গুলির পরে শঙ্ক, বুদ্ধের চড়া, ধন্ম- 
চক্র এবং ত্রিরত্ব দেখিতে পাওয়া! যায়। এই স্তন্তশীর্ষের 
উপরে যে চক্র শোভমান ছিল তাহার কয়েক খণ্ড মাত্র 
ওরটেল সাহেব উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেগুলি এক্ষণে 

্তান্তের নিকটেই একটা আধারে প্রদর্শিত হইয়াছে। 

অশোক স্তস্তশীর্ষের বামপার্শে মথুরার লাল পাথরে 
নির্দিত প্রকাণ্ড দগ্ডায়মান বোধিসত্ মুণ্ি [বি (এ) ১: 

কুষাণযুগের বৌস্দুর্তি। 
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চিএ ৭1] । এই মুর্ডিটী সর্বাংশেই জেনারেল 

কানিংহাম কর্তৃক আাবস্তাতে প্রাপ্ত এবং কলিকাতায় 

ইপ্ডিরান মিউজিয়মে রক্ষিত বোধিসত্মুর্ডির অনুরূপ । 

ইহার উচ্চতা ৮ ১২” এবং স্ষন্ধদ্ধযের মধ্যব্তিস্থানের 

বিস্তুতি ২১০” । দক্ষিণ ভস্ত ভারঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্ত 

ইহার যে চারিটা খণ্ড পাওয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়া 

পরিক্ষার বুঝা যায় যে ইহা অভয় মুন্রার১ পদ্ধতিতে উদ্ছে 

উখ্খিত চিল । করতলে চক্র এবং প্রত্যেক অঙ্গুলিত্ে 

স্শ্থিক চিহ্ন অস্কিত। বাম হস্ত মুষ্টিব্ধ অবস্যার বাম 

নিতম্বে স্থাপিত । দেহের নিল্লাশ একখানি অস্তর- 

বাসকে আবৃত । বামক্কন্ধে উন্রীর ; ইহার উভয় প্রান্ত 

বাম উরু পব্যন্ত লম্ঘিত। মু্ডিটার চিবুক, নাসিক, ক্র 
এবং কর্ণলতিকা ভগ্ন ও বিকৃত হইয়াছে । ভিক্ষুদিগ্র 

স্যার মন্ত্রকটী মৃ্ডিত, উহার মধ্যভাগে একটী গভীর চিহ্ু 
থাকার অনুমান হয় যে এ স্থানে উদ্দীষ সংলগ্ন চিল। 

পদদয়ের মধাশ্থলে সিংহমর্তি (উচ্চতা ১৪২৮) । এই 

মণ্ডির মস্তকের উপরে একটা শিলানিন্মিত ছত্র ছিল। 
ছত্রদণ্ডের নিন্নাংশ মুত্তির সন্নিকটে প্রদর্শিত হইর়াছে। 

১। অভয়মুদ্রা- উহাতে দক্ষিণ হত দক্ষিণ স্বন্ধ পধ্যন্ত উন্নমিত এবং কর- 

ওল সপ্্মথ দিকে ফিরান। উপবিষ্ট এবং দণ্ডায়মান উভষ প্রকার মুর্তিতেহ এই 

ধর দষ্ঠ হয় 
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চত্রের উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল ১ এক্ষণে টুকরাগুলি 

সংযোজিত করিয! ছত্রটা গৃহের উত্তর-পূর্ণন কোণে রাখা 
হইয়াছে । মুদ্ডিটাতে দুইটী লিপি খোদিত আছে ; 
একটা পাঁদশীঠে এবং অপরটা মুণ্তির পশ্চান্ডাগে। 
চত্রযগ্রিতেও একটী লিপি আছে। এই লিপি হইতে 

আমরা অবগত হই যে বল নামক একজন মথুরাবাসা 

বৌদ্দভিক্ষু এই মুগ্ডি ও ছত্র নিম্মীণ করাইয়া কুষাণরাজ 
কণিক্ষের রাজ্যকালের তৃতীয় বসরে কাশীতে বুদ্ধদেবের 

পাঁদচারণ (চংক্রমণ) স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন । 

ছত্রযণ্রির লিপি দশপংক্তি বিশিষ্ট এবং ৫মত্িত” সংস্কৃত 

ও প্রাকৃত ভাষার লিখিত £-_ 

১। মহারাজস্য কণিক্স্ত সং ৩ হেওদ্ি২২ 

২। এতয়ে পুর্বে ভিক্ষস্থ পুধ্যবুদ্ধি্। সঙ্গোবি- 

৩। হারিশ্ঠ ভিক্ষস্থ বলম্ত ভ্রেপিটকম্য 

| বোধিসতো! ছত্রযস্ঠি চ প্রতিষ্ঠাপিতো 

৫) বারাণসিয়ে ভগবতো চংকমে সহা মাত) 

৬1 পিতিহি সহ উপদ্ধ্যারাচেরেহি সদ্ধোবিহারি- 

৭। হি অন্তেবাসিকেহি চ সহ বুদ্ধমিত্রয়ে ত্রেপিটক- 

৮1 য়ে সহা ক্ষব্রপেন বনস্পরেণ খরপলা- 
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৯। নেন চ সহ! চ চ[তু]ছি পরিষাহি সর্বসত্বনং 

১০। হিতস্ত্রখাথখ€ 

অনুবাদ ।_-মহারাজ কণিক্ষের তৃতীয় সংবত্সরে 

হেমন্তের তৃতীয় মাসের দ্বাবিংশ দিবসে, উক্ত দিনে 

ভিক্ষু পুষাবুদ্ধির সহচর ভিক্ষু ত্রিপিটকবিৎ বল কর্তৃক 

পিতামাতা, উপাধ্যায়, আচাধ্য, সহচরগণ, শিষ্যগণ, 

ত্রিপিটকবিদ! বুদ্ধমিত্র, ক্ষত্রপ বনস্পর এবং খরপল্লান ও 

চতুঃপরিষদগণের সমভিব্যাহারে বারাণসীধামে ভগবানের 

ক্রমণ স্ানে বোধিসত্ব (মৃ্ি) ও যি সহ ছত্র 
প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে । 

মুত্তিস্থ লিপি দুইটা ক্ষুত্র। তন্মধ্যে পাদপীঠের 
সম্মুখের খোদিত লিপিটী এইরূপ £_ 

১। ভিক্ষুমন্ত বলস্ত ভ্রেপিটকম্তয বোধিসতো 

প্রতিষ্ঠাপিতো... 
২। মহাক্ষত্রপেন খরপল্লানেন সহা ক্ষরপেন 

বনস্পরেন । 

অনুবাদ ।--মহাক্ষত্রপ খরপলান ও ক্ষত্রপ বনস্পরের 

সহিত ত্রিপিটকবিৎ ভিক্ষু বল কর্তৃক বোধিসত্ব প্রাতিষ্টা-' 
পিত হুইয়াছে। 

ুত্তির পৃষ্ঠদেশে লিপিটা এইরূপ £_ 

১। মহ্ধরাজস্ত কণি[ক্ষস্ত] সং ৩ হে ৩ দিং[২। 
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২। এতয়ে পুর্য়ে ভিক্ষুম্ত বলন্য ত্রেপিটা কন্যা] 

ও। বোধিসম্বো ছত্রযষ্টি চ প্রতিষ্ঠাপিতো] 

অনুবাদ ।- মহারাজ কণিক্ষের তৃতীয় সংবতসরে, 

হেমন্তের ভূতীয় মাপের দ্বাবিংশ দিবসে, এই দিনে 

ভ্রিপিটকবিৎ ভিক্ষু বল কর্তৃক বোধিসন্ত (মুক্তি) এবং 
ষষ্িসহ ছত্র প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। 

অশোক স্তান্তের ঠিক অপর পার্থে আর একটা দর্ডায়- 
মান বৌদ্ধমৃত্তি [বি (এ) ২; উচ্চতা ৬]। ইহা 
স্থানীয় একজন শিল্পী কর্তৃক মথুরার মৃন্তির [বি (এ) ১] 
অনুকরণে নিশ্মিত। 

অশোক স্তপ্তের ঠিক পশ্চাতে পূর্ববদিকের দেওয়ালে 
সংলগ্ন মুভিটা [বি (বি)১৮১] গপযুগের (ৃষ্টীয 

চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতাব্দীর) শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির মধ্যে 
অন্যতম (উচ্চতা ৫৩% চিত্র ৮ক)। এই ঘু্ভিট 
১৯০৪-৫ থুঁ্টান্দে ওরটেল সাহেব কর্তৃক আবিষ্ুত 
হয়। বুদ্ধদেবের সারনাথে ' ধর্মচক্রপ্রবর্তন* এই মূর্তিতে 

গ্রকটিত হইর়াছে। বক্ষোপরি ন্যন্ত হস্তগয়ের মুদ্রা 
র্মন্র মুদ্রা এবং মুদ্তিগীঠে খোঁদিত চক্র এবং 

১। ধণ্মচত্রমুদ্রা এই মুদ্রায় হস্ত বক্ষের সশাখে এরগ তাবে ধৃত হয় 
যে দক্ষিণ হন্ডের অশুষ্ঠ এবং তর্জনী বামহপ্তের তঙ্জনী অথব| মধামাকে মাত্র 
স্পশ করিয়া থাকে। 

গুপ্রযুগের বৌদ্ধদুষ্ঠি। 
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ম্বগযুগল সন্গৃদ্ধের প্রগম ধর্মপ্রবর্তনের পরিচায়ক | 

চক্রুটী বুদ্ধকথিত আর্ধ্যসত্যচতুষ্টয় ও অফ্টীঙ্গিক মার্গের 

বিজ্ঞাপক চিহু | পুর্বে সারনাথের নাম ছিল মুগদাব, 

স্বগদ্ধয়ে এই ম্বগদাব সূচিত করিতেছে । চক্রের দক্ষিণে 

তিনজন এবং বামে দুইজন ভিক্ষু আসীন । ইহারাই 

পঞ্চভদ্রবগাঁয় শিষা বুদ্ধের প্রথম উপদেশবাণী শ্রবণের 
অধিকারী হইর়াছিলেন। বুদ্ধের পরিধানে সাধারণ 

ভিক্ষুর পরিধেয় বন্ধ । এই বস্ত্র কেৰল স্থুষ্্ম রেখাদ্বার! 

সূচিত হইতেছে । মূর্তভিটাতে স্বচারু শিল্পনৈপুণ্য এবং 
গভীর ধ্যানতন্দ্রী ভাব স্ন্দররূপ গ্রকটিত হইয়াছে । 

মস্তকের চতুদ্দিকের প্রভামণ্ডলও চিন্তাকর্ষক। মুর্ভির 
উভর পার্থে এক একটী বিদ্যাধর শোভমান। ইহারা 
ভগবান বুদ্ধের শিমিন্ত পুষ্পোপহার আনয়ন করিতেছেন । 

ইহার দক্ষিণ দিকে একটা শিরোহীন বুদ্ধমুণ্তি ভূমি- 
স্পর্শ মুদ্রার়১ আসীন বি টি না পাদগীঠের 

০ ০০ শিস ০০ শপ ৯ সপ পপি আআ পাপা? রা 

১1 ভূমিষ্পশ মুদ্রা হহাতে দন্দিণ হস্তের ওঞ্জণী ভূমি স্পর্শ করিয়। 

থকে । শাকামনি মাএ কর্তৃক আক্রাপ্ত হ১য| নিজ হকৃঠির সাক্ষা প্রদানাথ 

পৃথিবী দেবাকে অঙ্গুলি সন্কেতে আদ্লান করিতেছ্েন। এই মুদ্রায় বুদ্ধের 

মার জ'য়র আঅবাবহিত পনে বোধিলাভ জাপিত হডতেছে। আসীন বুদ্ধমুত্বি- 

গুলিতে সাধারণতঃ এই মুদ্রা বাবঠত হয়। কেন কোন স্থল বোদধিবৃক্ষের 

গরাবলী মন্তকের উপরিভাগে অঙ্কিত হয়; কোথাও ৰা পুদের প্রসারিত 

দাক্সণ হর শিং বহঙর।র একটা শু মুঠি উতকীপূ দেখ বাঘ। 



মিউজিয়ম ১৪৩ 

গহবরস্থ সিংহটা বৌধ হয় গয়ার সমীপব্তী উর্ুবিল্থু বনের 
নিদর্শন। বুদ্ধের দক্ষিণ হস্তের নিম্ে পৃথিবী দেবী তৃগর্ভ 
হইতে উিত হইয়। ূরবজন্মে শাক্যসিংহ যে সর্বস্ব দনি 

করিয়াছিলেন তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। গর্তটার 

অপর পারের মূর্তি দুইটা সম্ভবতঃ মার এবং ততদীয় 

কন্যাত্ররের অন্যতমা। এই কন্যাগণ বুদ্ধদেবকে প্রলুব্ধ 

করিতে আসিয়! নিজেরাই তাহার অলৌকিক শক্তিবলে 
জরাগ্রস্ত। বৃদ্ধায় পরিণত হয়। পাদপীঠে খোদিত 

লিপি হইতে রতি প্রতিষ্ঠাতার নাম অবগত হওয়৷ যায়। 

ইনি বন্ধুগুপ্ত নামক একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু 

এই কক্ষের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত অসম্পূর্ণ 
বৃহৎ শিবমূর্তিটা [বি (এচ) ১] উল্লেখযোগ্য (চিত্র ৮খ)। 

অনুমান ১০০০ খুষ্টাব্ডে নিশ্মিত। ভগবান শিব অস্থর 

নিধনে নিযুক্ত । কাশীধামে মণিকর্ণিকা ঘাটের উপরে 

সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে এই প্রকারের একটা ক্ষুদ্র আকারের 
মন্তি গরতিষ্ঠিত আছে। 

পরবন্তী কক্ষে বুদ্ধ, বোধিসত্ব ও বৌদ্ধ দেবদেবীর 
মু্তি আছে। বৌদ্ধধশ্মের অভুদয়ের প্রারস্ত হইতে অনেক 
বুদ্ধের নাম পাওয়া যায়। শাক্যবংশীয় গৌতমবুদ্ধ 
তাহাদের মধ্যে একজন মাত্র। গৌতম স্বয়ং তাহার 

মধ্যযুগের শিবমূত্তি। 

বৌদ্ধ দেবদেবীর মূ 
পরিচয়। ৰ 
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পূর্বতন আরও ছয়জন বুদ্ধের নাম করিয়া! গিয়াছেন এবং 

তাহার পরে বোধিসত্ব মৈত্রেয় যে বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন 

একথাও বলিরা গিয়াছ্ছেন। (এই সাতজন বুদ্ধের মধ্যে 
গৌতম শেষ বুদ্ধ। তাহার পুর্বেবর ছয়জন বুদ্ধের নাম__ 
বিপশ্বিন, শিখি, বিশ্ব, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমূনি ও 

কাশ্টপ। অশোকের সময়ে বৌদ্ধেরা গৌতমের পূর্বববস্তা 
এই ছয়জন বুদ্ধের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন, কারণ 

অশোক নিজে তীর্থযাত্রাকালে কপিলবস্তু নগরের 

ংসাবশেষের নিকটে পূর্বতন বুদ্ধ কনকমুনির স্তুপ 
দর্শন করেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত একটা শিলাস্তশ্ডের 

লেখ হইতে জানিতে পারা যায় যে সম্রাট অশোক 
অভিষেকের চতুর্দশ বৎসর পরে সেই স্তুপটার আকার 
দ্বিতীয়বার বদ্ধিত করেন এবং তাহার রাজ্যের বিংশ 
বৎসরে সেই স্তুপটী অর্চনা করিয়া সেই স্থানে তিনি 
একটা শিলাস্তন্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ।১ 

১।:111)60 85015 00106 00) 10002101001 950৮0000110) 27 

১। দেবানংপিয়েন পিয়দপিন লাজিন চে।দসবসাভিনিতেন 

২। বুধস কোনাঁকমনস থুবে দুতিষং বটিতে 

58 সাঁভিমিতেন চ অতন আগাঁচ মহীয়িতে ৩। 
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এই যুগে বোধিপত্ব বলিতে গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভের 
পূর্ববাবস্থা এবং ভবিষ্যৎ বুদ্ধ মৈত্রেয়কে বুঝাইত। 
কুষাণ বংশীয় সম্রাট কণিক্ষের রাজ্যকালে মহাঁষান 

মত্ত ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করে! এই সময় হইতে 
অবলোকিস্তেশ্বর বা লোকেশ্বর, ম্ুত্রী 0৬ বোধিসম্গণ 
এবং বোধিসত্বগণের শক্তি তারা, প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি 

দেবীর পূজা আরম্ভ হয়। তখনও মহাধান বৌদ্ধধার্ট 
তঞ্জরের প্রভাব ভালফপে বুঝিতে পারা যায় না, 
কিন্তু বোধিসত্বগণ পঞ্চশ্রেণীভুস্ত বলিয়া কল্পিত হইতে 
থাকেন। এই পঞ্চধারার মূল আদিবুদ্দ। আদিবুদ্ধ 

হইতে পাঁচটা ধ্যানিবুদ্ধ ও মানুষী বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন 
এবং ধ্যানিবুদ্ধগণ হইতে পাঁচটী বোধিসত্তবের সৃষ্টি 
ইইয়াছে। পঞ্চ ধানিবুদ্ধের নাম--অমিতাত, অক্ষোভা, 
ক্মোঘসিদ্ধি, রতুসম্তব এবং বৈরোচন। এখন নেপালে 
প্রত্যেক চেত্যের চারিদিকে চারিজন ধ্যানিবুদ্ধের মুণ্তি 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। কেবল ছুই একটা চত্যে 
পাঁচজনের মু্ডি দেখিতে পাওয়া যার । এই পীচজনের 
মধ্যে বর্তমান সময়ে বৈরোচন শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত 
হওয়ায় নেপালে তাহার নাম আদিবুদ্ধ ! নেপালে 

বৌদ্ধধশ্্ের বর্তমান কেন্দ্র শ্থয়ন্তক্ষেত্রে স্বয়ন্তু চৈত্যের 
চারিদিকে চারিটা বুদ্ধের মু্তি পাশয়াযায়। পঞ্চম বুদ্ধ 
বৈরোচন শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় চৈতে/র অগ্চের (0:40) 

1 
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উপরে বোকাঁয় (2)9093) তাহাদ্র চক্ষুত্রয় অঙ্কিত 

আছে । কলিকাতা মিউজিয়মে একটা প্রীস্তর নির্দদিত 
ক্ষুদ্র চৈত্যে অণ্ডের চারিদিকে পাঁচটা ধ্যানিবুদ্ধের মুণ্ডি 
আছে ।১ এই পাঁচটা ধ্যানিবুদ্ধের সিংহাসনের নীচে 

তাহাদের বাহন হত্তী, অশ্ব, মনুর প্রভৃতি খোদিত 
আছে। কিন্তু আর একটীতে চারিটা ধ্যানিবুদ্ধ এবং 
অণ্ডের উপরে বেদিকায় আদিবুদ্ধ বৈরোচনের চক্ষু 
অন্কিত আছে। এই পাঁচজন ধ্যানিবুদ্ধ তাহাদিগের 

শিষ্য বোধিসত্বের মাথার উপরে অর্থাত চুড়ায় বিরাজিত 

থাকেন। ইহাদের পাঁচজনের মু্তি একই রূপ, কেবল 
যুত্রা দেখিয়! প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। মুদ্রা পাচটা-_ 
ভূমিস্পর্শ, ধর্মমচক্রে, ধ্যান, অতয় ও বরদ। পঞ্চ ধ্যানি- 

বুদ্ধ, পঞ্চ মানুষীবুদ্ধ ও পঞ্চ বোবিসত্ব নিন্নলিখিত রূপে 

তিন শ্রেণীতে বিভক্ত;__ 2৬ 

ধ্যানিবুদ্ধ মানুষী বুদ্ধ বোধিসত্ত 

বৈরোচন ক্রুকুচ্ছন্দ সমস্তভদ্র 

অক্ষোভ্য কনকমুমি বজপাণি 

রত্ব-সম্ভব কাশ্যপ রত্ব-প।ণি 

(-) 07111174186 4) 12450709/ ০7 6 44 70//00)16/701 (00111 1498 
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পদ্মপা্ণ 
গমিতাভ গৌতম 

অবলেদকিতেশ্বর 

অমোঘসিদ্ধি মেত্রেয বিশ্বপাণি 

যে সমণ্ত বোধিসত্ত্বের মস্তকে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় ধ্যানি- 

বুদ্ধের মু্তি আছে সেগুলি লোকেশ্বর বা অবলোকিতেশ্বর 
বা লোকনাথের মুগ্ডি । লোকনাথ বা লোকেশ্বর দুই, চারি, 

ছয়, আট, দশ, দ্বাদশ ও যোড়ষ হস্ত সমন্িত। এইরূপ 
অক্ষোভ্য মগ্শ্রীর গুরু | মগ্তীত্রী বা বাগীশ্বর বৌদ্ধধন্মের 
বিদ্যার দেবতাঁ। তাহার অধিকাংশ মুপ্ডিতেই একহাতে 
পন্মের উপরে একখানি পুস্তক দৃষ্ট হয়। ইহাই মঞ্জুশ্রীর 
প্রধান চিহ্ছ। মগ্তুশ্রীর শক্তি প্রজ্ঞপারমিতা নাম্সী দেবীর 

মুপ্তিতে এক বা উভয় হস্তে সনালোত্পলের উপর 
পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়। মঞ্চুশ্রার সমস্ত 
মু্িতেই কিরীটে বা জটায় তাহার গুরু ধ্যানিবুদ্ধ 

অক্ষোভ্যের মূর্তি থাকা বিধেয় । বোধিসত্বগণের জাধ- 
নায় দেখিতে পাওয়! যায় যে আবাদিরাট মঞ্জুত্রী ব 
মর্ুঘোষ সীতবর্ণ, ব্যাখ্যান বা ধর্ম্চক্রমুদ্রাধর, বামহস্তে 
উৎপলধারী, সিংহাসনে উপবিষ্ট এবং আক্ষোত্যাক্রান্ত- 
মৌলি।১ বজ্রানন্দ মঞ্জুত্রী অক্ষোভ্যাধিষ্িত জটা-- 

১] -£42010 51৫9 452516)7)0/)70 19082017156 /৮ 11740 

06%/28780 17086705 1), %0, 
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চি 

মকুটা» । এইরূপ জগ্তলের মুকুটে ধ্যানিবুদ্ধ রত্ব- 
সম্ভবের২ মৃত্তি বিরাজ করেন, কিন্তু মতান্তরে জন্তলের 
মুণ্তিতৈও জটার মধ্যে অক্ষোভ্যের মুস্তি দেওয়া উচিত।* 

সারনাথ মিউজিয়মে প্রদশিত বেোধিসত্্ব মুর্তি গুলির 
সধ্যে বি(ডি)১ সংখ্যক অবলোকিভেম্বর, ৰি (ভি) ২ 
সংখ্যক মৈত্রেয় এবং বি (ডি) ৬ সংখ্যক ম্তত্রীর রতি 
গাল বিশেবভাবে উল্লেখযোগ্য । 

অবলোকিতেশ্বরের মুক্তি [বি (ডি) ১] একটা পুর্ণ 
প্রস্ক,টিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান। জানুদ্বয় এবং 
গলদেশ এই তিন স্থানে মুক্তিটা ভগ্ন, নাসিকা 
বিকৃত এব দক্ষিণ হস্ত লুপ্ত হইয়াছে। বামবানু বিচ্যুত 
হইয়াছিল, এক্ষণে পুনঃ সংযোজিত হইয়াছে । “বামে 
পন্মধরং” এই রীতি অনুসারে বাম হস্তে একটী সনাল 
পন্ম আছে। দক্ষিণ হস্তের একটা ভগ্ন খণ্ড পাওয়। 
গিয়াছে, ইহা বরদ মুদ্রায়' অবস্থিত। “বরদং দক্ষিণে” 
এই উত্তিঃ হইতে আমর! জানিতে পারি যে এই মুদ্রা 

১ | 4751/76 $%৫7 £/46077/717716 790%04471%6 ৫৫ £:1702 (164268/ 1001 ৫8, [7 46. 
২) 4657. 0), 6]. 
৩ 472৫ 1). 5৭. 

১1 বরণযুত্রা- দক্ষিণ হস্ত নিয়াদিকে প্রসারিত এব, করতল উ্ানভ।.ে রক্ষিতঠ। এই মুদ্রা মা দণ্ডায়মান মু্তির সহিত সংস্থষক। 
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বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরের মুন্তিগুলির একটা বিশেষস্ত ! 
মৃণ্িটা কটিবন্ধ পর্য্যন্ত নগ্র। নিন্রদেশ বসনে আবৃত । 
কর্ণে বন্তুল কর্ণাভরণ এবং গলদেশে জপমালা ও মুক্ত, 
হার যজ্ঞোপবীতের আকারে বক্ষে শোভা পাঁইতেছে । 

“বজ্ধশ্ম জটান্তঃস্থম” এই উক্তি অনুসারে অবলোকিতে- 

শবরের জটামুকুটে তাহার গুরু ধ্যানিবুদ্ধ বজধশ্মা বা অমি- 

তাভের একটা ক্ষুপ্্ মুক্তি ধ্যানমুক্রায়১ অবস্থিত। বোধি- 
সত্বের পাদমূলে দক্ষিণ হস্তের নিম্সে ছুইটা শীর্ণকায় প্রেত 

বিদ)মান। ভগবান দক্ষিণহস্তনিঃস্থত অম্বতের দ্বারা 

তাহাদিগকে তৃপ্ত করিতেছেন। পাদপঠে খুষ্ীয় পঞ্চম 

শতাব্দীর অক্ষরে উৎকীর্ণ একটা সংস্কত লিপি আছে। 

লিপিটী এই :__ 

১। ও দেয়ধন্মোরং পরমোপাসক-বিষয়পতি-স্তযাত্রস্ত্ 

২। যদত্র পুণং তদ্ডৰতু সর্ববসত্বানামানুত্তরজ্ঞানাবাপ্তয়ে 

অনুবাদ । 

এই মুদ্তিটী পরমোপাসক ভূম্বামী স্থযাত্র কর্তৃক 
ভক্তিভরে প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে যাহা কিছু পুণ্য সঞ্চয় 

হইবে সেই পুণ্যের ফলে সর্বব জীবের পরম জ্ঞান লাভ 

হউক । 

58 ধ্যনযুক্া জোড়ে এক হত্তের উপর অন্থ হস্ত ্থাপিত। এই মুর! 
ফেধল মাত্র আসীন মুন্ততেহ বাবহত হয়। 

২। 4.9. 7.1. 1], 1904-2 ]৭ নও 7৮. এএম) 18. 

সপ শাসপি 
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সারনাথে গুপ্তকালের যে সকল মুর্তি পাওয়া গিয়াছে 
আলোচ্য মৃত্তিটা তাহাদ্বের অন্যতম। ইহাতে ভাক্ষর 

যথেষ্ট শিল্প নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। ১৯০৪-৫ খুষ্টাব্দে 

প্রধান মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এই মুক্ডিটা 

আবিষ্ধত হয়। 

বোধিসত্ব্ব বিশ্বপাণির [বি (ডি) ২] দণ্ডায়মান নুর্তি 

(উচ্চতা ৪" ৬”, প্রস্থ ২২”); হস্ত পদ পাওয়! যায় নাই। 

নাসিকা, চিবুক, কর্ণ ভাঙ্গিয়৷ ঈষৎ বিকৃত হইয়াছে । 

কটিবন্ধে সংলগ্ন বসনে দেহের অধোভাগ আবৃত । 

বক্ষোদেশে উত্তরীয় বিলম্ঘিত। মৃত্তির অঙ্গ নিরাভরণ। 

কেশজাল চড়াবন্ধে মন্তকের উপরিভাগে গ্রথিত। 

উভয়পার্থে চূর্ণ কুন্তল গ্রন্থি হইন্ে শিথিল হইয়া 
ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শিরোদেশে অভয়মুস্্রায় আসীন 

ধ্যানিবুদ্ধ আমোঘসিদ্ধি ক্ষুপ্রাকারে অঙ্কিত রহিয়াছেন। 
ইহা হইতে মূর্তিটা যে বোধিসত্ব বিশ্বপাণি তাহা অনুমান 

করা যায়। এই মূর্তিটা বি (ডি)১ সংখ্যক অবলোকিতে- 

শবরের মূর্তি অপেক্ষ! প্রাচীন এবং কুষাণ যুগের বলিয়া 

মনে হয়। 

পঞ্মোপরি দণ্ডায়মান বোধিসত্ব মধ্তীতী মূর্তি [বি (ডি) 

৬], উচ্চতা ৩' ১০২”, প্রস্থ ১' ৭২” । দক্ষিণ জানু ভগ্র। 
দক্ষিণ হস্ত নাই কিন্তু হহা যে বরদ মুদ্রায় প্রসারিত 
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ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। "বামেনোৎপলং এই রীতি 
অনুসারে বাম হস্তে ধৃত উত্পলের সমুদয় বৃস্তটী এখনও 

বর্তমান । দেহের উপক্নাদ্ধ অনাবৃত, নিম্নাদ্ধে বসনের রেখা 

বাম উরুতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কেশজাল জটামুকুটের 
আকারে গ্রন্থিবদ্ধ । জটামুকুটে মঞ্জুরীর “সিংহাসনস্থং 
অক্ষোত্যা ক্রান্তমৌলিনংঃ ধ্যানামুসারে ধানিবুদ্ধ অক্ষো- 

ভ্যের একটা ক্ষুদ্র মুক্তি ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় নিবেশিত 
হইয়াছে । দেহ নান! আভরণে ভূষিত। মূর্তির দক্ষিণে 
পদ্মের উপর ভূকুটাতার! দণ্ডায়মান । ইহার দক্ষিণ হস্তে 
অক্ষমাল! এবং বাম হস্তে কমগুলু। বোধিসত্বের বামে 

ম্ৃত্যুবঞ্চন তারা; ইহার দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা এবং বাম 
হস্তে নীলপত্ম। মূর্তির পশ্চান্ডাগে পাদদেশ হইতে 

কিঞ্চিৎ উপরে সপ্তম শতাব্দীর অক্ষরে “যে ধর্দ হেতু 

প্রভবা' এই বৌদ্ধ মন্ত্রটা লিখিত আছে । এই ূর্তিটা 

১৯০৪-৫ খুষ্টাব্দে ওরটেল সাহেব কর্তৃক প্রধান মন্দিরের 

দক্ষিণ-পুর্বব কোণে আবিক্কৃত হইয়াছিল । 

বোধিলত্ব অবলোকিতেশবর চীনদেশে কোয়ান- 

য়িন ([0দ4)-51) নামে এবং জাপানে ক্যান্নন 

(0 581-507) অথধা করুণাদেবী নামে পূজিত হন। 

বৌদ্ধদিগের বিশ্বাস যে শাক্যমুনি গৌতমবুদ্ধের তিরো- 
ধানের ৫,০০০ বশুসর পরে কেছুমতী নামক স্থানে 
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কবলোকিতেশ্বরের পুনরায় আাবিভূর্ত হইবেন এবং, 

নাগ্রক্ষের নিন্সে সম্বোধি লাভ করিবেন । 

বৌদ্ধ মুন্তির মধ্যে ধনপতি কুবের এবং তাহ'র 
মহিষী হাঁরিতী এই ছুই জনের দণ্ডায়মান মৃণ্তি বি (ই) ১] 

উল্লেখযোগ্য । এই নিদর্শনটী একাদশ শতাব্দীর বলিয়! 
অনুমিত হয়। 

কোন্ সময়ে ৰৌদ্ধধন্মে শক্তির উপাসনা প্রবেশ 
করিয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। প্রথমে যে শক্তি 

বৌদ্ধ সমাজে পুজিত হইয়াছিলেন তাহার নাম তারা। 

যেমন দ্র্গা শাক্তের শিবশক্তি এবং দেবমাতা, সেইরূপ 

বৌদ্ধতারা অবলোকিতেশ্বরের শক্তি এবং বুদ্ধ ও 
বোধিসত্তগণের মাতৃরূপে পুজিতা। তারার উপাসনা 

বৌদ্ধগণের নিজস্ব সম্পত্তি অথবা প্রাচীনতর কোনও 

সম্প্রদায়ের নিকট হইতে লব্ধ ইহা এখনও গবেষণার 

বিষয়। তধে প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থে তারার স্থস্পষ্ট 
উল্লেখ না থাকায় এবং পরবস্তী তন্ত্রাদি শাস্ত্রে তারা 
অক্ষোভ্যের শক্তিরূপে কীর্তিত হওয়ায় তার! বৌদ্ধ, 

শক্তি বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। “তারারহস্ত 

বৃত্তিকা” প্রভৃতি তন্ত্র গ্রন্থে তারার প্রজ্ঞাপারমিতা এই 

বৌদ্ধ নাম দেখিতে পাওয়! যায়। ইহাঁও উক্ত অনুমানের 
সমর্ক। বৌদ্ধ তার! মন্ত্রের খধষি অক্ষোভ্য। ইনি 
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ধ্যানিবুদ্ধ এবং ইহাতে প্রকাশিত পরম্জ্ঞানই প্রজ্ঞা" 
পারমিতা অথবা তারা । নাঁলন্দায় আবিদ্কত একটা 
তান্না মুগ্তিতে নিন্বলিখিত তার! মন্ত্রটা দেখিতে পাওয়। 
যায়--“উ” তারে তুত্তাত্ে তুরে স্বাহ!।১৮ বৌদ্ধসমাজে 
মহত্তরী বা শ্যাম।, খদ্দিরবণী, সিতা, জাঙ্গুলী, ভূকুটা, বজ, 

রক্ত ব! কুরুকুল্ল! এবং নীল! তারাই প্রসিদ্ধ । 

১। শ্যাম! বা মহত্তরী তারা ।-_ শ্যামবা, দ্বিভূজাঃ 
পঞ্চচন্দ্রীসনে উপবিষ্টা এবং সর্ববাভরণ তুষিতা। দক্ষিণ 
করে বরদমুদ্রা এবং বামে সনালপদ্া।২ কদাচিৎ ইহার 

পদ্মাসন সিংহোপরি স্থাপিত এবং মুকুটে অমোঘসিদ্ধির 

মূর্তি অস্কিত দেখিতে পাওস্া যায়। অবলোকিতেশ্বরের 

সহযোগে ইহার মুর্তি বামভাগে অস্কিত হয়। 
২। খদিরবণী তারা ।__হরিছর্ণা, সুকুটে ধ্যানিবুদ্ধ 

অমোঘসিন্ধি বিরাজিত, দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা এবং 

বামহস্তে উত্পলধারিণী। দিব্য কুমারী ও সালঙ্কারা ৷ 

ইহার দক্ষিণ ও বাম পার্থে যথাক্রমে অশোককান্তা 

মারীচী এবং একজটা মূর্বি অবস্থিতা ।৩ 
এপস টির শশী 

98 এরি দ্ঠ ০7 416 427240108851. 8 ৫ চার 17079 ০. 

30, 1, 11, প্রায় আবকল এই তারা মগ্ত্রটী এখনও বাঙ্গাল! দেশে 
প্রচলিত আছে, 

২. 11£%06 ৬7 £.০9980/)৫17716 7730406৫286 ৫৫. £-£700 
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৩। সিতা তারা ।-_সৃত্যুবঞ্চন তারা ইহার 

নামান্তর । ইনি শ্বেত পদ্ম মধ্যে বদ্ধবজু পর্যস্কাসনে 

উপবিষ্টা, দক্ষিণ হস্তে বরদমুদ্রা, বাম হস্তে উৎপল, ষোড়শী 

এবং সর্ববালঙ্কারভূষিতা । অক্ষোভ্যের শক্তিরূপে ইনি 
চতুর্তজ। । হস্তঘ্য়ে উত্পল বিদ্যমান। দক্ষিণ হস্ত 

চিন্তামণিরত্ু সম্মুক্ত বরদমুদ্রায় বিন্যস্ত ।, 

৪। জাঙ্গুলী তার৷ সর্পের দেবী ।__শুর্লবর্ণা, চতুূর্জা, 

জটা মুকুটিনী, সিতালঙ্কারবতী, শুর্ল সর্পভূবিতা, পথ্যস্কো- 
পরি সত্ভবাসনে উপবিষ্টা, প্রথম দুই হস্তে বীণাবাদনরতা, 
দ্বিতীয় দক্ষিণ হস্তে অভয়মুদ্র। এবং দ্বিতীয় বাম হস্তে 
সিতসর্প।২ 

৫। ভূকুটা তারা ।__-একমুখী, চতুভূ্জা, ীতবর্ণা, 
ত্রিনেত্রা, নবযৌবনা এবং পদ্মচন্দ্রাসনস্থা। দক্ষিণ হস্তে 
বরদমুদ্রা এবং অক্ষসূত্র, বাঁমহস্তে ত্রিদগু কমগুলু, মুকুটে 
ধ্যানিবুদ্ধ অমিতাভ বিরাজিত ।৩ 

৬) বজু তারা।__মাতৃমণ্ডলঘধ্যস্থা, অফ্টবাহু, চতু- 
মুখী, সর্ববালঙ্কার ভূষিতা, কনকবর্ণাভা, কল্যানী, কুমারী 
প্রো সনস্থা। প্রত্যেক মুখ ত্রিনেব্রসমদ্থিত, : মস্তকে 

১1751426১৫7 ন্িটিন্নিি 725471715 06/41/9101 75 
0072 787 )7%7/0, [80 
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চারিটী ধ্যানিবুদ্ধ বিরাজিত। দক্ষিণ হস্তচতুষ্টয়ে বজ, 
শর, শঙ্ব ও বরদমুদ্রা এবং বাম হস্তচতুষ্টয়ে উৎপল, 

ধনুক, বজ্রান্কুশ ও বজপাশ।১ 

৭। রক্ততার! বা কুরুকুল্প! ।__রক্তবর্ণা, রক্তপদ্চন্দ্রা- 
সনা, রক্তাম্বরা” রক্তরকিরীটবতী ও চতুরৃজা। দক্ষিণ 

হস্তদ্ধয়ে অভয়মুদ্রা ও শর এবং বামহস্তদ্বয়ে রত্ুচাঁপ ও 

রক্তোৎ্পল ॥ দেবী অমিতাভমুকুটা, কুরুকুল্প গিরিগুহা- 
নিবাসিনী, শৃঙ্গাররসৌড্ভুল! এবং নবযৌবনা।২ 

৮। নীলতারা বা! একজটা1।-- একমুখী, ত্রিনয়না, 

প্রত্যালীঢ পদা, ঘোরা, মুণ্ডমালা প্রলম্থিতা, খর্ববা, লন্বো- 

দরী;, নীলপদ্মশোভিতা, ঘোরাউহাসশালিনী, শবারূঢ়া, 

রক্তুবর্তুলনেত্রা, নাগাষ$কবিভুষিতা, নবযৌবনা, ব্যাদ্র- 

চন্ীবৃতকটা, লোৌলজিহবা, দংষ্ট্রোৎকটভীষণ! এবং পিজ- 
লৈকজটাধ।রিণী । দক্ষিণ হস্তে খড়া ও কৃপাণ, বাম হস্তে 
উৎপল ও নরকপাল, এবং মুকুটে ধ্যানিবুদ্ধ অক্ষোভ্যের 

ৃপ্তি।” 
, ভূকুটা তারা [বি (এফ) ১], উচ্চতা ৩ ৪৮, প্রস্থ 
১৩২” পদ্দ্বয় এবং দক্ষিণ হস্ত নাই। নাসিকা ও 

সির -শনশিীশিসসপাদাস তি শশা 3১ শাহি পপি শী ০ সাল সপ | পাপ সা প্প এ 
০০ পা তর 
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স্তবয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । পরিধানে একখানি শাটার 

হ্যায় বস্ত্র এবং অঙ্গে নানাধিধ আভরণ। বামহস্তে 

ত্রিদপ্তী, কমণগুলু, এবং দক্ষিণহস্তে বরদমুদ্রা। এই দুইটা 
লক্ষণ হুইতে মৃ্তিটা ভূকুটা তারা বলিয়া অনুমিত হয়। 

পদ্মোপরি দণ্ডায়মান খদিরবণী তারা মুর্তি [বি (এফ) 

২], উচ্চতা ৪৮। মূর্তিটা কটিদেশে ভগ্ন। নাসিকা 
ও কর্ণদ্বয় বিক্ৃষ্ত এবং দুই হস্তের অংশ মাত্র অবশিষ্ট 

আছে ; তবে দক্ষিণ হস্ত যে বরদমুদ্রায় বিন্যস্ত ছিল 

তাহ। সহজেই বুঝিতে পারা যায় এবং বাম হস্তে ধৃত 

উৎপলবুস্তের এক অংশ এখনও বর্তমান । অঙ্গে অলঙ্কার 

বাহুল্য বিদ্যমান | মস্তকে পঞ্চচুড়াযুক্ত মুকুটের 
মধ)ভাগে অভয়মুদ্রায় ধ্যানিবুদ্ধ অমৌঘসিদ্ধি উপবিষ্ট । 
তারার দক্ষিণে বৌদ্ধ উষাদেবী মারীচী দা।ড়াইয়া 
আছেন । মুর্তিটীর মস্তক ও দক্ষিণ হস্ত নাই। বক্ষে 
বজ চিহ্ন এবং বাম হস্তে অশোক পুষ্প ইহার পরিচয় 

প্রদান করিতেছে । ইহার বামে লম্ঘোদরী একজটা। 
এই সকল লক্ষণ হইতে এই মুন্তিটী খদিরবণী তারা 
বলিয়া অনুমিত হয়। ললাটের গভীর রেখা তাহার 

ত্রদ্ধভাব ব্যক্ত করিতেছে । মুর্তিটা ১৯০৪ ৫ খুষ্টাব্দে 
ওর্টেল্ সাহেব কর্তৃক ধামেক স্ুপের উন্তরে আবিষ্কৃত 
হয়। 



মিউজিয়ম ১১৭ 

লিলিতাঁসনে উপবিষ্ট শ্বামতারা [ৰি (এফ) ৭], 

উচ্চতা ১ ১০২৮, প্রস্থ ১/ ৩২ । একখানি অস্তরবাসক, 

কাঞ্চী, অঙ্গদ, হার, ইত্যার্দি অলঙ্কার তাহার অঙ্গ 

শোভ। বদ্ধন করিতেছে । দক্ষিণ হত্তে বরদমুদ্রা এবং 

বাম হস্তে নীলোত্পল। ইহার বামদিকে তীাহারই 

অনুরূপ বসনভূষণে সভ্ভিতা আর একটা স্্রীমৃত্তি দাড়াইয়। 
আছেন। ইনিও সম্ভবতঃ তারা । নিম্সে একজন উপা- 

সক নতজানু হইয়া উপবিষ্ট । মুক্তিটা মধ্যযুগের 
শেষভাগের (120-1000108]) বলিয়া অনুমিত হয়। 

ইহা ১৯০৪-৫ খুষ্টাব্দে প্রধান মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম 

কোণে আবিষ্কৃত হইয়াছিল । 

পূর্ণাঙ্গ ব্ভার! মণ্তি [ৰি (এফ) ৮] উচ্চত। ১” ৭ 

প্রস্থ ১ ৩। ইনি: চতুর্বক্ী এবং সারা 

দক্ষিণ ও বাম হস্তগুলি ভগ্ন । সম্মুখভাগের লঙাঁটে 

তৃতীয় নেত্রের চিহ্ন বিদ্যমান এবং চুড়ায় ছুইটী অক্ষো- 
ভ্যের, একটা অমিতাভের ও একটা বৈরোচনের এবং 
পশ্চান্ভাগের মন্তকে অমোঘসিদ্ধির মুর্তি বিরাজমান । 
মুর্তিটার অস্বাভাবিক স্তনভার এবং অলঙ্কারপ্রাচ্্য্য 

দেখিয়! মধ্যযুগের বলিয়া অনুমান হয়। ইহ ১৯০৪-৫ 

খুষ্টাব্ডে প্রধান মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আবিষ্কৃত 

হইয়াছিল । 
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বি (এফ) ২৩ সংখ্যক মারীচী মুর্তি। মারীচীর 

তিনটা মুখ, তাহার মধ্যে একটা বরাহের। তিনি দক্ষিণ 

পদ বাকাইয়। (প্রত্যালীঢ়পদা) দাড়াইয়া আছেন। মুণ্ডির 

পাদগীঠে সাতটা শুকর মুর্তি ও সারথির চিত্র উৎকীর্ণ 
রহিয়াছে। সূর্ধ্যমৃত্তির পাদপীঠে তাহার রথের সাতটা 
অশ্ব ও সারথি অরুণের মুর্তি অস্কিত থাকে। 

সাধারণতঃ যে সমস্ত মারীচীমুণ্তি দেখিতে পাওয়া 

যায় তাহা অষ্টভূজা, কিন্তু এই মৃত্তিটা ষড়ভুজা। 

কলিকাতা মিউজিয়মেও এইরূপ যড়ভুজা মারীচী মুত্তি 

২।১টা আছে। কালক্রমে মহাযাঁনীয় বৌদ্ধধশ্ মন্ত্রধান, 
বজ্যান প্রভৃতি নানাবিধ শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়া- 

ছিল এবং নানা তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ ইহার অন্তভুক্ত 
হইয়াছিল। তান্ত্রিক সাধনার মুল বীজমন্ত্র। আমাদের 

দেশের গুরু বা ইফ্টমন্ত্রপ্রদাতারা যেমন শিষ্য বা 
শিষ্যাকে দীক্ষা দিবার সময় কর্ণে বীজমন্ত্র শ্রবণ করান 

সেইরূপ বৌদ্ধতান্তিক সাধনাতেও বীজ স্থাপন করিতে 

হয়। বৌদ্ধদের “সাধন মালায়' ইহার যথেষ্ট পরিচয় 

পাওয়। যায় । যথা, 

১। অশোককান্তা ম।রীচী সাধন ।-__-শন্যতা ভাবনা 

করিয়া চন্দরে পীতবর্ণ “মাং, তাহার উপরে 
অশোক পুষ্পের স্তবক, তাহার উপরে 
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পুনরায় “মাং নামক বীজ এবং সকলের 

উপরে দ্বিভুজা একমুখী বৈরোচন-মুকুটিণী, 
উদ্ধস্থিত অশোকশাখালগ্র বামকর! দেবীকে 

ধান করিতে হয়। 

২। কল্লোক্ত ারীচী সাধনা ।-_সূর্য্যে পীতবর্ণ “মাং 
নামক বীজ ধ্যান করিয়া তাহা! হইতে নির্গত 

রশ্মিসমূহের দ্বারা আকাশে আকর্ষণ করিয়। 

তাহার উপরে গোরবর্ণা ত্রিমুখী ত্রিনেত্র 
ভগবতীকে স্থাপন করিতে হয়। 

৩। উড্ডীয়ান মারীচী সাধন1।-- যণ্মুখীঃ ছাদশ 

ভুজা, অশোকচৈত্যালস্কতা, লীতবৈরোচন 
সমহ্থিতা ব্যাত্রচশ্মবসনা, প্রত্যালীরস্িত! 

লন্বোদরী। 

মারীচী সাধনাগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা বায় 

যে প্রধান ধ্যানিবুদ্ধ বৈরোচন মারীচীর গুরু, 'মাং' তাহার 
বীজ। যেমন শারদীয় পুজার সময়ে পঞ্চবর্ণের চর্ণ 
দেবীর ষন্তাঙ্কনে ব্যবহৃত হয় সেইরূপ পঞ্চবর্ণের চণ 

দিয়া বৌদ্ধদেবতাদিগের যন্ত্র আকিতে হইত। রক্ত 

বর্ের চর্ণ দিয়া সূর্য এবং শ্বেত বর্ণের চর্ণ দিয়া চক্র 
আ(কিয়া তাহার উপরে মারীচী দেবীর বীজ “মাং অক্ষরটায 
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শীতবর্ণের চর্ণ দিয়। আঁকিতে হয়। এই প্রকার তান্ত্রিক 
সাধনা নেপালে এখনও বিদ্যমান আছে । 

প্রত্যালীটপদা মারীচী [বি (এফ) ২৩], উচ্চতা 

১/১০% প্রস্থ ১/ ২1 তাহার কটিদেশস্থিত কাক্ধী 

হইতে বিলম্বিত বসনে দেহের নিন্গা্ধ আবৃত । দেবী 

ত্রিমুখী এবং যড়ভুজা। মধ্যবন্তী মুখটা বৃহত্তম এবং 
বাম দিকের মুখ বরাহাকৃতি। উপরের দক্ষিণ ও বাম 

হস্ত ভাঙ্গিয়। গিয়াছে । দ্বিতীয় দক্ষিণ হস্তে তীর এবং 

তৃতীয় দক্ষিণ হস্তে জঞ্কুশ ৷ ছিতীয় বাম হুস্তটাতে চাপ 

(ধনুক) এবং সর্ববনিদ্থ হস্তে তর্ভনীমুদ্রা। মধ্যবর্তী 
মন্তকের মুকুটে ধ্যানিবুদ্ধ বৈরোচনের মুর্তি বিরাজমান । 
মূলদেশে মারীচীর রথবাহক শুকরশ্রেণী জঅঙ্কিত। 
মধ্যস্থ শুকরটা সম্মুখদিকে ফিরিয়া আছে, বাকী ছয়টার 
মধ্যে তিনটা দক্ষিণ ও তিনটা বামদ্দিকে ধাবমান। মধ্যবস্ত 
শৃকরে আর স্থুলমূত্তিটা নিশ্চয়ই রখের সারথি। রথের 
অন্ক কোন চিহ্ন নাই। মুলদেশের দক্ষিণ প্রান্তে 
নতজানু পুরুষ ও ্ীমূপ্তি সম্ভবতঃ মুত্তি প্রতিষ্ঠাতা! 

এবং তাহার পত্রী । মূলের অবশিষ্টাংশে একটা 
লিপি খোদিত ছিল, সেটা এক্ষণে লুণ্ড হইয়াছে । 

'এই মুক্তিটার সহিত আর তিনটা মারীচীমুত্তি তুলনীয়। 
ইহাদিগের একটা লক্ষৌ মিউজিয়মে এবং বাকী ছুইটা 
কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে । সারনাথের 



মিউজিয়ম ১২১ 

মারীচীটা যড়ভুজা, অন্যকয়টা অউভূজা। অস্ত মতি" 
কয়টাতে মধ্যস্থ শুকরের উপরে অথবা শিশ্তে একটা রাহুর 
মস্তক অফ্কিত আছে এবং প্রধান মুদ্তির চতুদিকে চারিটা 
ক্র মারীচী মৃত্তি বিরাজিত ; কিন্তু সারনাথের মৃর্তিতে 
এমকল চিহ্ন নাই। 

প্রস্তরে খোদিত বুদ্ধদেবের জীবনের নান! ঘটনার 

চিত্র দক্ষিণকক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে। সি (এ) ২ এবং 

দি (এ) ৩ সংখ্যক দুইখানি প্রস্তর ফলকে (5610) 

চিত্রিত ঘটনা উল্লেখযোগা । যৌদ্ধদিগের মতে গৌতম 
বুদ্ধের জীবনে প্রধান অলৌকিক ঘটনা আটটা। তন্মধ্যে 
চারিটা ঘটনা এই £--(১) কপিলবস্ত নগরে জন্ম ; (২) 

বুদ্ধগয়া৷ বা মহাৰোধিতে মম্যক্ সম্বোধি বা দিদ্ধিলাত; 

(৩) সারনাথে ধর্চক্র প্রবর্তন বা! প্রথম ধন্মপ্রচার। 

(৪) কুশীনগরে মহাপরিনির্্বাণ ব1 দেহত্যাগ। অপরাপর 

ঘটনাবলীর মধ্যে এই কয়েকটা চিত্রিত হইয়াছে £--(১) 
রাজগৃহে বুদ্ধের শত্র এবং খুল্পতাত পুত্র দেবদত্ত কর্তৃক 

বুদ্ধকে হত্যা করিবার জন্য প্রেরিত নালগিরি বা রত্বপাল 
নামক উন্মত্ত হস্তীর বশীকরণ। (২) বৈশালী নগরে 

মকটত্দ্রতীরে অথবা কৌশাম্বী নগরের উপকণধর্তী 
পারিলেয়ক বনে একটা বানর কর্তৃক বুদ্ধদেবকে মধু 
প্রদান; (৩) শ্রাবস্তীতে সংঘটিত অলৌকিক কান্তি 

অষ্ট মহাস্থানের চিত্র। 
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মহাঁপ্রাতীভার্য বা 07086117016) 7) (১) সাঙ্কাশ্যে 

দেবাৰতরণ অথব! ত্রয়ন্ত্িংশ স্বর্গ হইতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র 

সমভিব্যাহারে অবতরণ ; (৫) “মহাভিনিক্কমণ? বা বোধি- 
লাভের নিমিত্ত কপিলবস্ত ত্যাগ। এই ঘটনাবলীর 

মধ্যে সাধারণতঃ আটটা শিল্লে একযোগে প্রদশিত হইয়। 

থাকে । 

কথিত আছে যে ভাবীবুদ্ধ যখন তুষিত স্বর্গে ব্দিয়। স্থির 
করিলেন যে তিনি নরলোকের উদ্ধারের জন্য জন্ম গ্রহণ 

করিবেন তখন কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের পত্রী 

মায়াদেবা স্বপ্ন দেখিলেন যে একটী শ্বেতহস্তী তাহার 

গর্ভে প্রবেশ করিতেছে। সারনাথের খোদিত চিত্রে 

[দি (এ) ২] এই ঘটন! অস্কিত হইয়াছে ; মায়াদেবী শয়ন 

করিয়া মাছেন এবং তাহার সন্নিকটে একটা হস্তী প্রদশিত 

হইয়াছে । এই স্বপ্নুচিত্রের পার্ববন্তী আর একটী চিত্রে 

শালবৃক্ষ অবলম্বন করিয়া মায়াদেবীকে দণ্ায়মান দেখা 

যায়। তাহার বামপার্থে আর একটা দণ্ডায়মানা স্্রীমূত্তি । 
ইনি মায়াদেবীর ভগ্মী প্রজাপতি । তীহার দক্ষিণপার্ে 
একজন পুরুষ একটা শিশুকে ধারণ করিতেছেন। কথিত 
অ'ছে মায়দেবী গভাবস্থায় পিত্রালয়ে গমন করিতে- 

ছিলেন, পথিমধ্যে লুন্বিণী গ্রামের উপবনে তাহার প্রসব 

বেদন! উপস্থি্ঠ হইলে ঠিনি এক শালবৃক্ষের তলে দাড়া- 
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ইয়া ছিলেন। সেই সময় গৌতম তাহার দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ 

করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সদ্যোজাত শিশুকে 

ব্রহ্ম! বা ইন্দ্র হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধের জন্মচিত্রে, 

শালবৃক্ষতলে মায়াদেবী, নবজাত বুদ্ধ এবং তগুসহ ইন্দ্র 

বা ব্রহ্মার মৃত্তি প্রারশঃ দেখিতে পাওয়া যায়। সি (এ) 

২ সংখ্যক ফলকে মায়াদেবীর স্বপ্ন ও বুদ্ধের জন্মচিত্রের 

মধ্যে আর একটা চিত্র অঙ্কিত আছে । ইহ! বুদ্ধদেবের 
জন্মের অব্যবহিত পরে প্রথম স্নানের চিত্র। একটা 
পদ্মের উপর শি বুদ্ধ দাড়াইয়। আছেন এবং তাহার 

দুই পার্খে কৃতীগ্ুলিবদ্ধ ছুইটা দণ্ডায়মান নাগের মুক্তি । 

কথিত আছে লুন্ষিণী গ্রামের উপবনে নাগরাজ নন্দ ও 

উপনন্দ কর্তৃক রক্ষিত ছুইটী প্রঅবণের জলে গৌতম 

প্রথম স্নান করিয়াছিলেন। গৌতমের জন্মসংক্রান্ত 

উল্লিখিত তিনটা ঘটনা এই ফলকের সর্ববনিন্গতম 

অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে । এই ফলকের'মধাবর্তী অংশে 
তাহার গ্রহত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া মধু ও পায়স 

গ্রহণ পর্য্যন্ত সমস্ত কাহিণী উৎ্কীর্ণ আছে। মধ্যের 

ংশের বাঁম পার্খে গৌতমের মহাভিনিক্কুমণ চিত্রিত 

হইয়াছে । গৌতমের অশ্বপাল ছন্দক প্রভুর রাজোচিত 

আভরণাদি গ্রহণ করিতেষ্চেন। ইহার একপার্থে গৌতমের 

স্বহস্তে কেশ কর্তনের চিত্র উৎকীর্ণ হইয়াছে। কথিত 

আছ যে গৌতম [ন্জ চড়া কর্তন করিলে ইন্দ্র সেই ক্ডিত 
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কেশ স্বর্গে লইয়া গিয়! পূজা করেন । এই অংশের বাম- 

পার্থে নাগরাজ কালিকের চিত্র বিদ্যমান আছে। এই 

অংশের দক্ষিণপার্থখে গৌতম একটি প্মের উপরে ধ্যানস্ 

এবং তাহার সম্মুখে গ্রামণী দুহিতা স্জাত! পায়সপাত্র হত্তে 
উপবিষ্টাঁ। কথিত আছে ছয় বৎসর ছুক্করচর্য্যার পর 
সিদ্ধার্থ সেই পথ পরিত্যাগ করিয়া স্থজাতার প্রদত্ত মধু- 

পায়স গ্রহণ করিয়াছিলেন। চড়! কর্তন চিত্রের 

উপরিভাগে এই পার়স গ্রহণ চিত্র খোদিত আছে। 

ফলকের উপরের অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । উহ! দুই 

ভাগে বিভক্ত। বামে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় অবস্থিত 
সিদ্ধার্থের বোধি বা সিদ্ধি লাভের চিত্র। বুদ্ধের জীবন- 

চরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে তপস্যায় কুশকায় 

হইয়। গৌতম যখন বুঝিলেন যে এই ভাঁবে সম্থোধি লাভ 
করিতে পারিবেন না তখন তিনি ক্রমশ: উরুবেলার দিকে 

অগ্রেসর হইতে লাগিলেন । উরুবেল! বা উরুবিল্ব গ্রামে 

শৌতম যখন অশ্ব বুক্ষতলে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন 

তখন মার বুনিতে পারিল যে গৌতম এইবার সম্বোধি 

লাভ করিবেন এবং সন্দোধি লাভ করিয়া তিনি লোকের 

দুঃখ বিমোচন করিবেন। তাহা হইলে জগতে মারের 

রাজ্য লুপ্ত উবে । মার তখন নিজের সৈন্য সামন্ত 

লইয়া সিদ্ধার্থের ধ্যান ভঙ্গ করিতে চলিল, কিন্তু তাহার 

সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল । এই ফলকের ভর্ধদিকে, বাম 
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প্রান্তে, ধনুক হস্তে দণ্ডায়মান পুরুষটী সম্ভবতঃ মারের 
মুত্তি। মারকে বিফল মনোরথ হইয়৷ গৃহে ফিরিতে 
দেখিয়। তাহার তিন কন্যা সিদ্ধার্থের ধ্যান ভঙ্গ করিতে 

চলিল। গোৌতমের মনে কামোদ্দীপনের সকল চেষ্টাই 

বিফল হইল। বুদ্ধের বাম দিকে দণ্ডায়মানা স্ত্রী মুণ্ডিটা 
মারের তিন কন্যার মধ্যে অন্যতম] । মারের কন্ঠারা 

বিফলমনোরথ হইয়' চলিয়া গেলে মার বুদ্ধকে জিজ্ঞাস! 

করিল, আপনি ষে বোধি লাভের উপযোগী পুণ্য অজ্জন 

করিয়াছেন তাহার সাক্ষী কে ? বুদ্ধ ভখন দক্ষিণ করে 

ভূমি স্পর্শ করিয়া পৃর্থীদেবীকে ডাকিলেন। পৃথুদেবী 
গৌতমের বাক্যের সমর্থন করিলেন। মুভির পাদপীঠের 
মধ্যস্থলে পাত্রহস্তে অস্িত স্্রীমুক্তিটা পৃথিবীর মৃস্তি । 

এই অংশের অপর পার্থ গৌতম বুদ্ধের প্রথম ধর্দদ 
প্রবর্তন সূচিত হইতেছে। গৌতম উরুবিল্ব বা বুদ্ধগয়া 
হইতে বারাণসী যাত্রা করিয়া নগরের উপকণ্ে ম্বগদাবে 
তাহার পাঁচজন শিষোব নিকট ধন্মপ্রচার কবিয়াছিলেন। 

গ্রত্যাগ করিলে তাহার পিতা শুদ্োদন শাক্য- 

বংশীয় পাঁচজন যুবাকে গৌভমের সহচর হইবার জগ্য 

পাঠাইয়া দেন। কিন্তু গৌতমের দীর্ঘ তপস্যর অবসাজে 

ইহার! তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কাশীতে চলিয়া আসেন। 
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গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করিয়! কাশীতে প্রথমে এই পাচজনের 

নিকট ধন্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই সূত্রের নাম 

*্ধর্মচক্র প্রবর্তন” । বর্তমান চিত্রে আসনে উপবিষ্ট 
বুদ্ধের হস্তদ্য় ধর্্মচক্রমুদ্রায় বক্ষের সম্িকটে বিম্য্ত রহি- 

যাছে। শিষ্যপঞ্চকের মধো দুইজন বিদ্যমান আছেন । 

মুত্তির পাদপীঠের চক্র চিহ্ছটা ধর্ম্চক্র নামে স্বপরিচিত । 

চক্রের উভয় পার্খে উপবিষ্ট স্বগন্বয় মুগদাবের অস্তিত 
সূচিত করিতেছে । এই ফলকের উপরের অংশ ভাঙ্গিয়! 

গিয়াছে, তবে দি (এ) ৩ সংখ্যক ফলকে (চিত্র ১) আটটা 
ঘটনার চিত্রই সম্পূর্ণ আছে । জন্ম, সম্বোধি ও 

ধন্মচক্র প্রবর্তনের কথা পুর্বেবই বলা হইয়াছে । এই 

ফলক খানিতে বানর কর্তৃক মধু প্রদান, মহা প্রাতীহার্ধ্য, 

দেবাবতরণ, নালগিরি দমন ও মহাপরিনির্ববাণের 

চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা চারিটা অংশে 

বিভক্ত এবং প্রত্যেক অংশে দুইটী করিয়া! চিত্র 

আছে। নিন্সের অংশে জন্ম ও সম্বোধির চিত্র। 
ইহার উপরের অংশে বানর কর্তৃক মধু প্রদান ও নাল- 

গিরির চিএ । জন্মচিত্রের উপরে বানর কর্তৃক মধু 

প্রদানের চিত্রটী অস্কিত আছে। কথিত আছে যে 

বৈশালী নগরের মর্কট হ্ুদতীরে বুদ্ধদেবকে একটা বানর 
মধুপুর্ণ একটা পাত্র প্রদান করিয়াছিল। বুদ্ধদেব 

বানরের নিকট হইতে মধুপাত্র গ্রহণ করায় বানরটা 
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আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে একটা কুপে লক্ষ 
প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করে। মধু প্রদানের পুণ্যে 

এই বাঁনর স্বর্গে দেবরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। 

বুদ্ধের খুলপতাঁত পুত্র দেবদত্ত বুদ্ধের প্রধান প্রতিদন্দী 
ভিলেন। তিনি হিংসাপরবশ হইয়। দুই তিনবার বুদ্ধকে 

হত্যা করিব!র চেষ্টা করেন। বুদ্ধ একদিন রাজগৃছ্ছের 
একটা সক্কীর্ণপথ দরিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে দেবদত্ত 

একটা মন্ত হস্তীকে সেই সঙ্কীর্ণ পথে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। 

এই হস্ত্রাটার নাম নালগিরি বা রত্বপাল। নালগিরি 

উন্মত্ত হইলেও বুদ্ধকে আক্রমণ না করিয়া তাহার 

সম্মুখে অবনত হুইয়াছিল। এই ঘটনার নাম নালগিরি 
দদন। মধ্যস্থলে বুদ্ধদেব, তাহার দক্ষিণপার্শে উপবিষ্ট 

হস্ত্রী এবং বামপার্খে দেবদন্ত দাড়াইয়া আছেন। 

তৃতীয় অংশে দেবাঁবতরণ ও মহাপ্রাতীহাধ্যের চিত্র । 

বুদ্ধের মাতা মায়াদেবা পুত্রের জন্মের সপ্তাহ পরে স্বর্গ 
গমন করিয়াছিলেন বলিয়! বুদ্ধদেব ত্রয়স্ত্িংশ দেবগণের 

স্বর্গে গমন করিয়া তিনমাস কাঁল মাতার নিকট অভিধর্ম্ম 

ব্যাখ্যা করেন । কথিত আছে বুদ্ধ যখন ত্রয়ন্ত্িংশগণের 

স্বর্গ হইতে অবতরণ করেন তখন স্বর্গ হইতে পৃথিবী 
পর্য্যস্ত সহসা তিনটা সোপান আবিভূত হয় । মধ্যের 
সোপানটা স্ফটিক নির্মিত; ভগবান বুদ্ধ এতদ্বারা 
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অবতরণ করেন। দক্ষিণের সোপানটা স্বর্ণ নির্মিত ; 

ব্র্ধা বুদ্ধকে চামর ব্যজন করিতে করিতে এই 

সোপান পথে অবতরণ করেন। বামের সোপানটা 

রজত নিশ্মিত ; দেবরাজ ইন্দ্র বুদ্ধের মস্তকে ছত্র ধারণ 

কবিয়। এই পথে মাসেন । এই ঘটনার নাম দেবাবতরণ। 

বৌদ্ধ মতে সাঙ্কান্ত নগরে ইন্দ্র ও ব্রন্মা সমভিব্যাহারে বুদ্ধ- 

দেব ভূতলে অবতরণ করিয়াছিলেন । এই অংশের 

অপর চিত্রটা “মহা প্রাতীহার্যোর* চিত্র। কথিত আছে 

ভগবান বুদ্ধ যখন রাজগুহে করগুবেণুবনে অবস্থান 

করিতেছিলেন তখন পুরণ কাশ্যপ, মস্করী গোশালাপুত্র, 

সঞ্জম়ী বৈরস্্রীপুত্র, মজিতকেশ কম্বল, ককুদ কাতায়ন এবং 

নিগ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র প্রভৃতি বুহদ্ধর প্রতিদ্বন্দ্গণ ঈর্যাপরবশ 

হইয়া বুদ্ধকে অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করিতে আহবান 
করিয়াছিলেন । মগধের রাজ শ্রেণিক বিশ্বিসার এই 

ব্যপারে মধ্যস্থ হইতে স্বীকৃত না হওয়ায় এই ছয়জন 

আচাধ্য কোশলদেশে গমন করিরা রাজা প্রসেনজিতকে 

মধ্যস্থ হইতে অনুরোধ করেন। গ্রসেনজিত স্বীকৃত 

হইলে বুদ্ধ কোশলদেশের রাজধানী শ্রাবস্তী নগরে গিয়। 
প্রাঁতীহার্ধ্য বা অলৌকিক সৃগ্ি দেখাইয়া এই ছয়জন 
বিরুদ্ধবাদী আচাধ্যকে পরাস্ত করেন। একাধারে জল ও 
অগ্নি থাকিতে পারে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বুদ্ধ নিজের 

ক্ষন্ধ হইতে অগ্নি ও পদ হইতে জল বাহির করিয়াছিলেন, 
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এবং একই. সময়ে তিনি সর্বত্র সকল দিকে বিরাজমান 

ইহা দেখাইবার জন্য বু বুদ্ধ স্থন্টি করিয়া একই সময়ে 
চারিদিকে প্রকটিত হইয়াছিলেন। এই ফলক খাঁনিতে 

তিনজন বুদ্ধ তিনদিকে তিনটা পন্মের উপরে বসিয়া আছেন 
দেখিতে পাওয়া বায়। সি (এ) ৬ সংখ্যক ফলকখানি 

এই ঘটন।র চিত্র। এই ঘটনার নাঁম মহাপ্রাতীহার্য্য 

এবং ইহার বিস্তৃত বিবরণ দিব্যাব্দান গ্রন্থে প্রাতীহার্ধ্য 
সূত্র নামক দ্বাদশাবদানে লিপিবদ্ধ আছে ।১ 

মল্লগণের রাজধানী পাবা নগরে এক গৃহস্থের 
গহে শাকতে।জনের ফলে বুদ্ধদেব অশীতি বশসর বয়সে 

আম।শয় রোগে আক্রান্ত হন। সেই অবস্থায় তিনি কুশী 
নগরের মলনদিগের অপর রাজ্যে প্রবেশ করেন। এই কুশী 

নগরের প্রান্তে ছুইটী শালবৃক্ষের মধো তাহার মতা হয়। 
বুদ্ধের শেষ শিষ্য স্ুুভদ্র তখন ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। 

অন্যান্য শিষাগণ শোকবিহবল হইয়াছিলেন। দুইটা 

বৃক্ষের মধ্যস্থলে শয়ান বুদ্ধদেবের মূর্তি দেখিলেই বুঝিতে 
হইবে যে ইহা বুদ্ধের মৃত্যু বা মহাঁপরিনির্ববাণের চিত্র । 

১। 1)/৮4201%% ০৫1060 ৮ 19. 1), 0০৯*8]] ৫1৬ &- টন, 

(/00071016, 1880, 10. 148-66. 81075810074. 00৫1১৬: মহা প্রাতীহার্য্য 
বাআ্রাবস্তীর এই আশ্যযা ঘটনার বিবরণের অর্থ সর্ধপ্রথমে প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। ০০৮61 4510667566, 61৫28876. 8৫76১ 19186 ৮1717, 

1]. 1-77, 01. 07. ফুসেসাহছেবের 76081918052 28৫21/% 

47 গ্রন্থে (90. 147-8 6 80৫. 01968) মহা প্র।ীহাষ্যের বিশদ বর্ণনা আছে। 



স্গান্তবাদী জাতক। 
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বাহিরের বারান্দায় প্রদর্শিত ডি (ডি) ১ সংখাক 

সর্দলটা (দৈর্যে ১৬) গুগু সময়ের নিদর্শন। ইহার 

মম্মুখভ।গ ছয়টা অংশে (0700) বিভক্ত । দুই প্রান্তের 

দুই অংশে বৌদ্ধ বৈশ্রবণের মুদ্তি অস্কিত। বাকী চারিটা 
অংশে 'জাতক' বা বুদ্ধদেবের এক অতীত জন্মের বৃস্তাস্ত 

বিবৃত আছে। মধ্যস্থ দুইটী অংশে নর্তুকীদের নৃতাগীত 

দেখান হইয়াছে। ইহার দক্ষিণে নত্বকীরা এক সাধুকে 

ঘিরিয়। আছে এবং বামে ঘাতক সাধুর দক্ষিণ বাহু ছেদন 

করিতেছে । এখানে চিত্রিত জাতকের নীম “ক্ষান্তিবাদী' 

জাতক। এই জাতকে কাত হইয়াছে একদা বোধিসত্ত 

কুণগ্ডককুমার নামক ত্রাঙ্মণপুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। 

অধ্যয়ন শেষ করিয়। গাহস্থ্যজীবনে প্রবেশ করিবার 

অনতিকাল পরেই তাহার পিতামাতার মৃত্যু হয়। নশর 
দেহের কথা ভাবিয়া তিনি এশ্বধ্যে বিতৃষ্ হইলেন এবং 

সৎপাত্রে সমস্ত ধন বিতরণ করিয়া হিমালয়ে গিয়া তপস্যায় 

নিমগ্ন হইলেন। দীর্ঘকাল তপঃসাধন করিয়। পুনরায় 
লোকালয়ে ফিরিলেন এবং বারাণসী নগরে আসিয়া রাজার 

উদ্যানে বাস করিতে লাঁগিলেন। একদিন কাশীরাঁজ 

কলাবু মদমন্ত অবস্থায় নর্তকীদল পরিবেষ্টিত হুইর়া এই 
উদ্যানে প্রবেশ করিলেন এবং তাহাদের নৃত্যগীতে 

বিমুগ্ধ হইয়া অচিরাৎ গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলেন। 
তখন নর্তকীরা রাজাকে ছাড়িয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে 
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করিতে বোধিসত্তবের নিকট আপিয়া উপস্থিত হইল এবং 

তাহাকে প্রণাম করিয়া ধর্মকথা শুনিবার বাসনা 

জানাইল। কবোধিসত্ব তাহাদিগের আগ্রহ দেখিয়া উপ- 

দেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। 

এদিকে নিদ্রাভঙ্গের পর রাজ! নর্ত ীদের অনুপস্থিতির 

কারণ শুনিয়া রোষভরে বোধিসত্বের নিকট আগমন 

করিলেন এবং তাহাকে কপট সন্যাসী ভাবয়া জিজ্ঞ!দ। 

করিলেন, “তুমি কি ধশ্ম প্রচার করিতেছ ?৮ বোধিসত্ত 

বলিলেন, “আমি তিতিক্ষা ধন্ম প্রচার করিতেছি |” 

“তোমার তিতিক্ষ। আমি পরীক্ষা করিব” বলিয়া! রাজ! 

ঘাতককে বেত্রাঘাতে বোধিসত্খের সর্ববাঙ্গ জঙ্ভরিত 

করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ পালিত হইলে 

রাজ! পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভুমি 

কোন ধন্ম প্রচার কর ?” বোধিসত্ব অটলতাবে উত্তর 

দিলেন, “মহারাজ, আমি তিতিক্ষা ধন্ম প্রচার করি ।” 

উত্তর শুনিয়া রাজা ঘাতককে আদেশ দিলেন, “এই ভগ 

সাধুব হস্তপদ্র ছেদন করিয়া দাও ।” তখনও রাজ-র 
প্রশ্নোত্তরে বোধিসত্্ব তিতিক্ষা ধর্মের মহিমা ঘোষণ। 

করিলেন। অতঃপর রাজাজ্ঞায় তাহার নাসিকা ও কর্ণ 

ছেদন করিয়া দেওয়! হইল। রক্তরধারায় গ্রাবিত হইয়। 

বোধিসত্ত্র পুনরায় তিতিক্ষার জয় গাহিলেন। রাজা চলিয়া 
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গেলেন কিন্তু তাহাকে আর প্রাসাদে পৌছিতে হইল না। 

উদ্যানদ্বারের সম্মুখীন হইলে অকল্মাৎ বন্থৃন্ধরা দ্বিধা 

হইল এবং সেই গহ্বর হইতে এক লেলিহামান অগ্নিশিখা 

উখিত হইয়া রাজাকে আক্রমণ করিয়। মহানরক 

আবীচিতে নিক্ষেপ করিল। সেই রাত্রেই বোধিসত্বও 

দেহত্যাগ করিলেন এবং রাজভৃত্য ও নগরৰাসীরা 

গন্ধমাল্যাদির দ্বারা তাহ!র অন্তিমকাধ্য সম্পাদন করিল ।১ 

১1175717114) 6৭116007500, 9 ছাখে (90070711£9 

1897) ৬01, 1115 701১-১6-39, 



পঞ্চম অধায় । 

শিল্প। 

পূর্বব অধ্যায়ে প্রদত্ত বিবরণে পাঠক অবশ্য লক্ষ্য 
করিয়াছেন যে সারনাথে অশোকের সময় হইতে আরম্ত 

করিয়া মুসলমান অভ্যু্য় পধ্যন্ত সকল এতিহাসিক 

যুগেরই শিল্প নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। আধ্যাবর্তের 

শিল্পকলার ধারাবাহিক ইতিহাসের এমন প্রচুর উপকরণ 
একত্র আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। হৃতরাং সার- 

নাথের শিল্প সম্পদের মহিমা! বুঝিতে হইলে ভারতের 

শিল্পের ইতিহাস পূর্বাপর আলোচনা করা আবশ্ক। 
ভারতীয় শিল্লের ইতিহাসের সূচনার যুগ মৌর্য সম্রাট 
অশোকের রাজত্বকাল। ইহাতে পাঠক এরূপ মনে 

করিবেন না যে মৌধ্যদিগের পূর্বেধ ভারতবর্ষে শিল্পের 
অনুশীলন ছিল না। অশোকের পূর্বববর্তী সময়ের খুব অল্প 
শিল্প নিদর্শন এ পর্যান্ত পাওয়1 গিয়াছে । মগধের প্রাচীন 
রাজধানী রাজগৃহে আবিষ্কৃত 'জরাসন্ধের বৈঠক' ভারতীয় 
স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়! ফাগু সন সাছেৰ 
নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পাঞ্জাব প্রদেশে হরগ্লার় এবং 
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সিদুদেশে মহেষ্টোডারোতে প্রাচীনতর যুগের (অন্যুদ 
খঃ পৃঃ ৩০০০) শিল্প নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

ফাগুপন সাহেব অনুমান করেন মৌর্ধ্যধিগের পূর্বের 
ভারতীয় স্থাপত্য প্রন্তরের পরিবর্তে কাষ্ঠ অধিক- 
তর পরিমাণে ব্যৰহত হইত এবং এই নিমিত্ই তাহার 

কোন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় নাই। আর্যগণ কাষ্ঠের 
উপর নানা প্রকার কারুকার্য করিতেন। উপরোক্ত 

আবিষ্কারের ফলে এখন দেখা যাইতেছে যে এইরূপ 

অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। অবশ্য মৌর্য্যযুগের 
পর্বে ভারতীয় স্থাপত্যে বহুল পরিমাণে কাষ্ট ব্যবহৃত 
হইত বলিয়া মনে হয়। কারণ দার স্থাপাত্যের প্রভাব শুঙ্গ 
“রাজভ্বকাল পর্য্যন্ত প্রস্তরস্থপত্ো সংক্রামিত দেখা যায়। 

কিন্তু কাষ্ঠই যে তখন নিম্মীণের প্রধান উপাদান 1ছল 

এমন মনে করিবার কারণ নাই। ইফ্টক নিশ্মিত গৃহাদির 
বু ধ্বংশাবশেষ হরপ্লায় ও মহেঞ্রোডারোতে মাবিষ্কিত 

হওয়ায় এই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে । 

সারনাথের স্থাপত্যের ইতিহাম মৌর্যযযুগ হইতে 
আরম্ভ করিতে হয়। অশোকের অনুশামনযুস্ত একটা 

মৌর্য! পিল 

(১) 077))1176 71510% 1 1%৫)6, প্রথম খণ্ডে মার জন মা্শেজের 

গ্রবন্ধ ভষ্টবা। ইহাতে প্রাচীন ভারত শিল্প লখদ্ধে বহু জ্ঞাতব্য 
তথা সন্নিবেশিত হইপসছে। এই প্রবন্ধ অধলগ্বনে মৌযা শিল্পের 
(বিবরণ লিখিত হইয়াই। 
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স্তস্ত এবং সম্ভবতঃ তণুকালে নির্দিত একটা প্রস্তর- 
বেদিকা (711172) তদানীন্তন শিল্পের সাক্ষ্য প্রদান 

করিতেছে । ১৯১৫ সালের খনন কার্যে আবিষ্কৃত 

কতকগুলি প্রস্তরমুণ্ডেও বজলেপ লক্ষিত হয়। কারুকার্য 

হিসাবে এই মুগ্ডগুলি কলিকাতা মিউজিয়মে পাঁটন৷ 

হইতে আনীত দুইটা যক্ষমূর্তি অপেক্ষা উতকুষ্ট বলিয়া 
কথিত হইতে পারে । এই প্রকার মস্থণ ও চাকচিক্যময় 

বঙ্জলেপ (০1180) এই যুগের শিল্প নিদর্শনের একটা 
প্রধান বিশেষত্ব | পরবন্তী যুগের শিল্পে ঠিক এই 
প্রকীরের বজজলেপ দেখিতে পাওয়া যার না। এই 

বজলেপ উক্ত স্তনে ও বেদিকায় বিদামান রহিয়াছে । 

অশোক স্তশুটা ভারতীয় শিল্প ইতিহাসে বিশিষ্ট 

স্থন পাইবার যোগ্য। এইরূপ স্তম্ত আরও অন্যন্র 

আবিষ্কত হইয়াছে এবং জনসাধারণ কতৃক লাট নামে 

আখ্বাত। এই স্তম্তগুলি বৃহদাকার এক একটা অখগ্ু 
(000701110710) প্রস্তর হইতে খোদিত হইয়াছে । এই 

স্তম্তগুলি মূল হইতে শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত গোলাকারে উঠিয়া 
শেষের দিকে ক্রমশঃ সরু ভাব ধারণ করিয়াছে। স্তম্ভের 
শীর্ষভাগের মূল ঘণ্টাকার (7১911-810100)। ঘণ্টাকৃতি 

মূলের গ্রীবাদেশে (94)%095) নানা প্রকার জীব জন্তুর 
1১ 
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মুর্তি খোদিত আছে। পাদমূল (১83৫) হইতে শীর্যদেশ 

(50810717111) পর্য্যন্ত এই স্তস্তগুলির উচ্চতা ৪০ হইতে 

৫০ ফিট। লোরিয়নন্দন গড়ে অবস্িত স্তত্তশীর্ষে 

একটা সিংহমূর্তি এবং উহার গ্রীবাদেশে (47১৪:৪) 

স্থশোভন হংসশ্রেণী অঙ্কিত রহিয়াছে । অপর স্তস্ত- 

গুলির চুড়ায় হস্তী কিম্বা বুষের মৃত্তি আছে। সীঁচীর 
ও সারনাথের স্তন্তশীর্ধে একটা সিংহের পরিবর্তে চারিটা 

সিংহমুণ্তি পরস্পরের পৃষ্ঠ সংলগ্ন আছে। গ্রীবাদেশ 
(91008) মাঝে মাঝে তরুলতা (1)01)65-580100) 

অথবা চক্র বা জন্তু সমূহে পরিশোভিত। স্ত্তগুলির 

গায়ে কোনও কারুকার্য নাই, কেবল এক গ্রকার মস্ণ 

বজলেপে মণ্ডিত; কিন্তু তাহাতেই ইহাদের সৌন্দর্য 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। সারনাথের স্তশ্ুশীর্ষ দেখিয়া স্থির 

প্রতাতি জন্মে যে মৌর্যযযুগে ভারতীয় শিল্প অতি উচ্চস্তরে 
উপনীত হইয়াছিল। এই ভাস্কর্য কল্পনায় শিল্পীর 

ংশানুক্রমে লব্ধ স্ষ্টিকৌশল জান্বল্যমান রহিয়াছে । 
বনুষুগব্যাপী সাধনা ভিন্ন এরূপ ভাস্কধ্যের বিকাশ 
সম্ভব নহে। শীর্ষস্থ সিংহগুলির অসামান্ত তেজোদুণ্তী 
তাহাদের স্ফীত শিরানিচয়ে ও মাংশপেশীর নতোন্নত 

আকারে অভিব্যন্ত রহিয়াছে | শন্যান্য মৃত্তিসমৃহেও 
এইব্প জাবন্ত ভাব পরিলক্ষিত হয়। শিল্পের প্রাথমিক 



শিল্প ১৩৭ 

অবস্থার আড়ষটভাবের লেশ মাত্র ইহাতে নাই । জন্তগুলির 

গড়ন এরপ স্বাভাবিক হইয়াছে যেন জীবন্ত বলিয়াই 

মনে হয়। তাহাদের সজীব ভাব ফুটাইয়া তুলিতে 

ভাস্করের যে বিশেষ আগ্রহ ও যত্বু ছিল তাহাতে 

সন্দেহ নাই। পরস্তু চারিটী সিংহ মুন্তিতে ভাস্কর 

জ্ঞতাতসারে ও ইচ্ছাপুর্ববকই স্থাপত্যের লহিত সামপ্জন্ঠ 

রাখিয়া এমন একটা ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে 

এই মুদ্ভিগুলি স্তম্ভের মকল অংশের সহিত বেশ সথসঙ্গত 

হইয়াছে (চিত্র ৫)। স্তম্ভের গ্রীবাদেশে (91১9005) 

উতকীর্ণ অশ্বমৃন্তি নিশ্মাণ বিষয়েও ভান্কর এমন একটা 

আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন যাহ। প্রতীচ্য শিল্পে 

সুপরিচিত পদ্ধতির অনুগত । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে 

প্রস্তর গাত্রে খোদিত (1161) মু্তি নিম্মাণ বিষয়েও 

শিল্পীর স্ুৃদক্ষতা! সমভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। 

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন পারশীক সাআজ্যের 

গ্রাটান রাজধানা পার্সিপলিসের ধ্বংসীবশেষের মধ্যে 

'ভুখিমনীয় (একিমনীয়) নৃপতিগণের আমলের যে সকল 

স্তস্ত দেখিতে পাঁওয়। যায় তাহার সহিত অশোকের 

্তস্ভের বিশেষ সাদৃশ্য আছে এবং এই সকল স্তন্ত শিল্মাণ 

কারবার জন্ত অশোক সম্ভবতঃ পারস্যবাধী গ্রাক শিল্পী 

নিয়াগ করিয়াছিলেন। আবার অনেকে মৌধ্য শিল্পে 



গস শিলপ। 

১৩৮ সারনাথ বিবরণ 

বৈদেশিক প্রভাব স্বীকার করিতে অসন্মত | অশোকের 
নিকট পারসীক বা গ্রীকগণ বিদেশী ছিলেন না । অশোক 

ধর্মের দার! পারস্য প্রভৃতি দেশ জয় (ধর্মমবিজয়) করিয়া- 

চিলেন। সুতরাং অশোকের পক্ষে পারসাক ব| গ্রীক 

শিল্পী বিনিয়োগ অসম্ভব নহে। 

মৌধ্য শিল্পের অব্যবহিত পরবর্তী গুজ শিল্পের নিদর্শন 
সারনাথে দুই চারিটা মাত্র আছে। ছয় নম্বর চিত্রে 

প্রদর্শিত স্তস্তশীর্ষটাতে দেখা যায় হস্তরী ও অশ্ লতাপাতা 
মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে ৷ এই স্তশ্তশীর্ষের 

একদিকে অশ্বারোহী, অপরদিকে মাহুত ও একজন 

আরোহীনহহস্তী। অশ্ব ও হৃস্তী উভয়েরই গতিশীলতা 

দেখান হইয়াছে । শুঙ্গযুগের শিল্পকে ভারতের তদানীন্তন 

জাতীর শিল্প বল! যাইতে পারে। ভারহুত, বৃদ্ধগ়া 

এবং সীচার দ্বিতীয় স্তুপবেদিকা গাত্রে, পাটনায় এবং 

সারনাথে প্রাপ্ত ভগ্নাবশেষে এই শিল্পের প্রচুর উদাহরণ 
প1ওয়া যায়। সাচার দ্বিতীয় স্তপের বেদিকার পদ্মপ্তুলি 

এবং ভারহুত স্তূপের বেদিকার গাত্রের লতা এই জাতীয় 
শিল্পের উৎকৃষ্ট উদ্াহরণ। ভারতীয় তাম্কর এযুগ্ে 
অবিরুতভাবে মনুষ্মুণ্তি অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিয়া 

মনে হয় না। স্তস্ত গাত্রে খোদিত মৃত্তিগুলি দেখিলে 

ইহার যথাধ্য উপলবি হয়। মুক্তিগুলিতে কমনীয় ভাব নাই, 



শিল্প ১৩৯ 

যেন প্রস্তর গাত্রে কোন মনুষ্য মুণ্তির ছায়া মাত্র পতিত 
হইয়াচে। এই মৃক্তিগুলি প্রত্যক্ষ মানবাকৃতির প্রতি. 
ক্লুতি নহে। যে ছায়৷ দর্শকের চিত্রপটে বিদ্যমান থাকিয়া 
যায় (1)1617101% 1)190070) এই সকল মুক্তি তাহারই 

অনুরূপ। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে সামর্জন্য নাই । স্থানে 

স্থানে মুত্তির কোনও কোনও অঙ্জে অতিশয়তা দোষ 
লক্ষিত হয়। তথাপি বন মুন্তিবিশিষ্ট চিত্র সমূহে 
মু্ডিগুলির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বভাবসঙ্গত না হইলেও শিল্পীর 
অভিপ্রেত ভাব বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভারম্ৃত, 
বুদ্দগরা এবং সাঁচীর তোরণ গত্রে খোদিত চিত্রগুলি 
দেখিলে ইহ স্থন্দররূপে প্রতীয়মান হয়। ভারভ্ত 
অপেক্ষা বুদ্ধগয়ার শিল্পকলা এবং বুদ্ধগয়া অপেক্ষা সাচার 
এখম সুপের তোরণের ভাস্কধ্য উৎকুম্টতর। এই যুগে 
ভারতীর শিল্পে অবাস্তব জীবজন্ু অন্কনের বু উদাহরণ 
পাওয়া যান। মন্ুয্যমুগ্তি চিন শিল্পী দিদ্ধতপ্ত না 
হইলেও, তাহাব সৌন্দন্য জ্ঞানের পরিচয় সর্নবত্র বন্ুমান। 
কল ও ফুলগু'ল খুব স্বাভাবিক ভাবেই অঙ্কিত হইয়াছে । 
ফল ফুল ও লভাপাতার মধ্যে কাল্পনিক জীব জন্থুর 
স্ন্দর সমাবেশ করিয়া সাচীর খ্িশাঁয় স্তুপের বেদিকার 
গাত্রেযে সৌন্দন/ স্গির চেষ্টা হইয়াছে তাহা সেই 
সময়কার অন্থ দেশের শিল্পে দখিতে পাওয়া যায় না। 
ইহা ভারতীয় শিল্পীর প্রতিভাজাত। সারনাথে 



মথুরার প্রাচীন শিল্। 

১৪৪ সারনাথ বিবরণ 

প্রাপ্ত স্তন্তশীর্ষের অশ্বের চিত্রের (চিত্র ৬.ক) সহিত 

অশোক স্তপ্তের অশ্বের তুলনা করিলে বুঝা যায় শু 

শিল্পের ধারা বিভিন্ন পথে চলিয়াছিল। এই যুগের শল্প 

খুব উন্নত হইলেও ইহাতে গুপ্তশিল্লের লালিত্যের 

অভাব অনুভূত হয়। 

ু্টপূ্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্তে ভারতের উত্তর- 
পশ্চিম ছ্ারে গান্ধারাদি প্রদেশে ব্যার্িয়। হইতে আগত 
গ্রীকগণের অধিকার কালে এক'নৃতন শিল্প পদ্ধতি 

আবিভৃতি হইয়াছিল। ইহাকে গান্ধার শিল্প পদ্ধতি বলা 

যাইতে পারে। ইহা তদানীম্কন গ্রীকশিল্পের দ্বারা অনু- 

প্রাণিত। সাঁরনাথের সহিত এই গান্ধার শিল্পের পরোক্ষ 

ভবে সন্ধন্ধ বর্তমান আছে। প্রাচ্য ও মধা ভারতের 

শিল্পীরা প্রথমতঃ বুদীদেবের এবং বৌদ্ধ আমণের 

প্রতিমূত্তি প্রন্তুত করিতেন না। গান্ধারের গ্রীক 

শিল্পারা গ্রীক দেবগুর্তির অনুকরণে বুদ্মৃত্তি নির্মান 
করিতে আরন্ত করেন | এই গান্ধার শিল্পের সনরগ্রাসী 

শক্তি সমগ্র গ্রা্য শিল্পে প্রতিফলিত হইয়াচিল। 

কুষাণদিগের প্রভাবে গান্ধার শিল্প সমধিক উন্নতিলাভ 

করে। মথুর প্রভৃতি স্থানে এই সময়ে ভারতের জাতীয় 
শিল্পের ও গান্ধার শিল্পের মিলনে এক নূতন শিল্পরীতির 
উত্গন্তি হয়। এই নৃতন রঢনাপীতি মথুরা শিল্পরীতি 
নামে বিষ্যাত। 



শিল্প ১৪১ 
সারনাথে কুষাণযুগের সর্ব্বোৎকুষ$ শিল্প নিদর্শন 

বিরাট বোধিসত্ [বি (এ) ১] মূর্তি (চিত্র ৭)। এই 

মণ্তিটা মথুর! অঞ্চল হইতে আনীত। ইহার প্রতিষ্ঠাতা 
ভিক্ষু বল সম্ভবতঃ মথুরাবাসী ছিলেন। তজ্জন্য বোধ 

হয় এই মুণ্তিটী মগুরার পাথরে নির্মিত। খুষ্ীয় প্রথম বা 
দ্বিতীয় শতাব্দীতে মথুরায় যে এক. শিল্পিগোষ্ঠীর অভ্যুদয় 

হইয়াছিল, বোধ হয় এই মুদ্তিটা তাহাদের মধো কাহারও 
ঘারা নির্মিত। ক্ষত্রপ-কুবাণযুগের ভাস্বধ্য সাচী ও 
ভারতের জাতীয় শিল্পরীতির একটা শাখা মাত্র; 
কিন্তু মধুরায় সমসাময়িক গান্ধার শিল্পের প্রভাৰ 

অত্যধিক পরিমাণে দেখিতে পীওয়া খায়। ভতঙ্জন্তই 

সাটা, ভারহুত ও বুদ্ধগয়ার শিল্পে ও ভাক্কর্য্যে যে 

সজীবতা লক্ষিত হয় মথুরার কুষাণযুগের শিল্পে তাহা 

দেখা যায় না। এই সজীবতার অভাবের কারণ কি? 

উহার কারণ নৈদেশিক প্রভাবের আতিশয্য। মথুরার 
শিল্পে ভারতের জাতীয় শিল্পের ভাবটা বৈদেশিক প্রভাবের 
দ্বার নষ্ট হইয়াছে । বৈদেশিক প্রভাব এত অধিক যে 

জাতীয় শিল্পরীতি তাহার নিকট পরাজিত হইয়াছে । 

অপরদিকে তণ্কালে বৈদেশিক ভাস্কর্যের প্রভাব 
এত শক্তিশালী (ছল না যে গান্ধার শিল্পের হায় মথুর! 
শিল্প চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। ইহ। পাশ্চাত্য শিল্প 
প্রভাব দ্বারা সঞ্রীবিত না হইয়া নিস্তেজ ও 'প্রভাহীন 
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হইয়! গড়িয়াছিল। সারনাথের কুষাঁণ শিল্পের নিষ্টীব- 
তার কথা পুর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। বিভিন্ন শিল্প 

পদ্ধতির অসঙ্গত মিশ্রণের ফলই ইহার কারণ বলিয়া 

নির্দিউ হইতে পারে। সারনাথে প্রাপ্ত বোধিসত্ব মৃদ্ত 
(চিত্র ৭) দেখিয়া বেশ মনে হয় ইহা প্রস্তর মাত্র, ইহাতে 

প্রাণ নাই। গুপ্রযুগের মৃত্তি দেখিলে যেমন প্রাণে 

সহজে ভক্তি ভাবের উদয় হয়, কুষাণযুগের মূক্তি দেখিলে 

তেমন হয় না। 

সারনাথে ধামেক স্তুপটা গুপ্তযুগের একটা মহান 
স্থাপত্য নিদর্শন (চিত্র 8)। ইহার আট শত বতুসর পর্বে 

ফিনিয়ামের যুগে গ্রীমদেশে এবং এক হাজার বৎসর 

পরে মাইকেল এঞ্জেলোর যূগে ইটালাতে ভাস্কর্যের 

বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছিল। গুপ্রযুগে ভারতবাসিগণের 
চিন্তাশক্তি ও প্রতিভ। এব্ধূপ বিকাশ লাভ করিয়াছিল 

এবং জীবনের বিভিন্ন কর্ধক্ষেত্রে তাহাদের কার্য- 

কুশলতা এমন উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল যে তেমন এ 

পর্য্যন্ত আর ঘটে নাই। যে সকল কারণে জাতীম জাবনের 

এমন উৎকর্ষ সাধিত হয় 'স কারণগুণি আমরা নিশ্চিত- 

রূপে অবগত নহি। গ্রাস ও ইভালাতে তদনুরূপ 

উতৎকধের কারণগুলিও আমরা বিদিত নহি। অন্যান্ত 

সভ্য জাতির সহিত মিলন এবং ভাবের আদান প্রদান 

ইহার কারণ হইতে পারে। সেই সময়ে পারন্ঠের 
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সাসানীয় (398597710) সাআজ্য এবং চীন ও বোমক 
সাআ্াজেযর সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। 
বৈদেশিক জাতির আক্রমণ এবং তারা দেশের উপর 
যে দ্রঃখ ছ্র্দশার লোত প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা 
পরোক্ষ ভাবে এই জাতীয় উত্কর্ষের কারণ হুইতে পারে। 
কেননা এতদপুর্ব্ব কুষাণ, পহ্বাব ও শকজাতীয় রাজা- 
দিগের অধীনতায় ভারতবর্ধকে বহুদিন পধ্যস্ত নানা 
অত্যাচার সহা করিতে হইয়াছিল। কিন্ত্র কারণ যাহাই 
হউক, এই জাতীয় জাগরণের ফল বহুদূর পর্যযস্ত বিস্তৃত 
হয়। ইহার ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাআজাজ্য প্রতিষঠার 
আকাঙা অঞ্কারত হইয়া উঠে। এরূপ সাআজা 
প্রতিষ্ঠার আকাঙক্ষা শুঙ্গাধিকারের পর লুণ্ত হইয়া গিয়'- 
ছিল। এই রাষ্ট্রীয় জাগরণের ফলে গুপ্ত সাআজাজোর 
প্রতিষ্ঠ। । দক্ষিণে নশ্মনদা সীমান্ত লইয়া প্রায় সমস্ত উত্তর 
ভারতব্যই এই সাত্রাজোর অন্তভূত ছিল। এই 
সাআ্াজে)র স্থিতিকাল দুই শত বশসর। এই দীর্ঘ, 
কালের পর শ্েত ভগ জাতীয় আক্রমণকারীর হস্তে 
এই সাশ্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হয়। 

ধশ্মজাননে এই জাগরণ ব্রাঙ্গণত্ডের পুনঃ প্রতিষ্ঠারূপে 
প্রকাশ পাইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিতা এই সঙ্গে সঙ্গে 
পুনজীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়েই মহাকাব 
কালিদ:স তাহার অমর নাটক ও কাব্যগুলি লিখিয়া- 
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ছিলেন। এই সময়েই পুরাণগুলি সুশৃঙ্খল ভাবে সঙ্কেত 

হইয়াভিল। গণিত শান্তর ও জ্যোতিবিদ্যা পর্ণতা লাভ 

করিয়াছিল । এই যুগে রসায়ন বিদ্যার বিশেষ উন্নতি 

সাধিত হর । 

গুপ্তযুগে ভারতের মনঃশক্তির যে যথাথই উন্মেষ 

হইয়াছিল তাহা সে সময়ের বিদা ও চিন্তার নিদর্শন 

মাত্রেই অনুভব করা যাঁয়। স্থাপত্য, ভাক্ধ্য ও চিত্র- 

শিল্পে সর্বত্রই সমভাবে এই নূতন চিন্তাশীলতা আঁভ- 

ব্যক্ত। গুপ্ত স্থাপত্য ও গীসার স্থাপত্যের অভিব্যক্তি 

বস্তুতঃ একইরূপে সংঘটিত হইগপ়াছিল, তবে গুপ্ত 

স্বাপতা অপেক্ষাকুত অধিকতর লালত্যমর। সারনাথের 

ধামেক স্তূপের অলঙ্কার সুসঙ্গত অলঙ্করণের একটা উদ্দা- 

হরণ। ইহার উচ্চতা প্রায় ১১০ ফিট। বুন্তাকারে যে 

নক্মাটা ইহাকে বেহ্টন করিয়া আছে তাহাতে এই স্তপ- 

গাত্রের সৌন্দধ্য সুস্পক্ট হইয়াছে । ধামেক জপের খোদিত 

অলঙ্কারের শিল্প প্রণালী যেমন স্থপরিণত তেমনি সর্ববা 

স্নন্দর (চিত্র ৯)। ইহার অলঙ্কার বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে 

প[ওয়া যাঁয় ইহা নান! প্রকার রেখা বিশাস এবং লত] 

পুঙ্গা, এই ছুই তণার শিল্প আভরণে ভূষিত। কিন্তু 

এই বিভিন্ন আভরণের বৈষম্যের মধ্যে স্বন্দর সামগ্ডস্ত 

এবং একা বিদামান রহিয়াছে । নক্সাগুলি অতি পরিষ্কার 
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ভাবে খোদিত থাকাতে উহাদিগের সৌন্দর্য) অধিকতর 
চিত্তাকর্ষক হইয়াছে । 

ৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্তই গুপ্ত শিল্পের 
উন্নতির ৫ গুপ্ত শিল্পে যে একটা ভাবসম্পদ দেখা 
যায় সেই সময়ের পর হইতে তাহা হ্রাস পাইতে 
আরম্ভ করে। ভারতীয় শিল্পে অতিরিক্ত অলহনরণের 

প্রবল আকাঙকা! ক্রমশঃ আধিপত্য স্থাপন করে। 

এই অবনতির চিস্ন খুষ্টীয় ষষ্ট শতাব্দীতে নির্মিত অজজ্ত।র 
মন্দিরের স্বাপতো লক্ষিত হয়। স্বন্তের শীঘদেশ ও 
ললাট প্রদেশ অলঙ্করণে এই “সময়ে সুগভীর চিন্তাশীল- 

তার এবং সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্ত 

এই অলঙ্করণে বালা বর্ধমান আডে। এই সময় হইতে 

শিল্পীর চক্ষ মন্তঃসারশন্য বাস্ত দৌন্দয্যের মোহে অন্ধ 

হইয়াছিল। প্রায় খুষ্টীয় সপ্তম শতাকা হইতে শিল্পে 

গলঙ্কাবের মার। এ বাঁড়িয়। উঠিল যে তজ্ন্ত অলঙ্্ত 

বন্তর স্ববপ নিদ্ধীরণ কঠিন হইয়া উঠিল। বস্তুত; এই 
সময়ে স্তন্ত ও প্রাচার গাত্র যেন অলঙ্করণেই সার্থকতা 

লাভ ক্রয়াছিল। সুতরাং অঙ্গ সমাবেশের সঙ্গতির 

প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি না করিয়া শিল্পী যেখানে সেখানে 

চিত্রাঙ্কণ দ্বারা মন্ৰিরগাত্র পরিশোভিত করিত। 

স্থাপত্যের ক্রমোন্নতি, অন্তনিহিত চিন্তাশীলতা ও 
স্নঙ্গতি গুপ্ত স্থাপতোর বিশেষত্ব । পরন্ী কালে ইহার 

গুপ্তনগের অধঃপতন 

কালীন শিল্প। 

গপ্তমমযের বৌদ্ধ 
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অবনতির যে ক্রম নিদ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা বৌদ্ধ ও 

ব্রাহ্মণ মন্দিরাদিতে তুল্যরূপে প্রযোজ্য । কিন্তু এই 

ছুই সম্প্রদায়ের উপাস্ত মৃক্তিসমূৃহে একটী বিভিন্নত! 
লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, বৌদ্ধদিগের মধ্যে দেব মুগ্ডি 

নিশ্মাণের প্রথা উত্তর-পশ্চিম ভারতবষে গ্রীসীয় ভাঁবানু- 

প্রাণিত শিল্পকলায় আরম্ভ হয়; দ্বিতীয়তঃ, এই প্রথা 

ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও ব্যাণ্ড হইয়া পড়ে এবং 

গান্ধার শিল্পের রীতিপদ্ধতির প্রভাব অন্যান্য শিল্পকলাতে 

সংক্রামিত হয়। এই সকল কারণে শিল্পের কতকগুলি 

রাতি এরূপ ভাবে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল যে পরবন্তী 

কালের শিল্পার কোনরূপে তাহা! লঙ্ঘন করিতে পারে 

নাই । ইহার ফল এই দড়াইল যে গুপ্ত সময়ের 

ভাম্করগণ সাধারণতঃ অলঙ্করণে যে স্থরূচি ও স্বাভাবি- 

কত। দেখাইত বৌদ্মুক্ত নিশ্মাণে তাহাদিগের পক্ষে 

সেই গুণপনা দেখান কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। 

পক্ষান্তরে গুপ্ত সময়ের শিল্পীদের যথেষ্ট উদ্ভাবনা 

শক্তি ছিল, স্ৃতরাং তাহারা পুর্ববযুগের শিল্পাগণের 

বিধি ব্যবস্থায় সন্তষ্ট ছিল না। কারণ এ সকল মুগ 

মানসিক কিম্বা আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ 

অক্ষম ছিল। মুগি নিম্মাণ বিষয়ে যে সকল ব্যবস্থা 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ঘে সকল বিভিন্ন মাপ নিদ্দিষট 
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হইয়াছে, তাহা বজায় রাখিয়া কিরূপে বুদ্ধদেবের মুগ্তিতে 
শাস্তির ও সমাধির ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে 

এই সমস্যা শিল্পীর মনে উদ্দিত হইয়াছিল, এবং শিল্পী 

সেই সমস্যার সমাধানে কৃত কার্ধা হইয়াছিল গুপ্র মৃত্তির 

মুখমণ্ডল জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত। সারনাথে প্রাপ্ত বি 

(বি) ১৮১ সংখ্যক বুদ্ধ মুগ্তিতে (চিত্র ৮-ক) শাস্তি যেন 

মুণ্তিমান হইয়া বিরাজ করিতেছে । এই শান্তি পার্থিব 

শান্তি নহে। সসীম মানব অসীম আত্মার ধ্যানে রত 

থাকিলে যে মনোমুগ্ধকর শান্তিছটা সাধকের মুখে 
প্রকাশ পায় সেই শান্তি এই বুদ্ধ মৃক্তিতে প্রকাশ- 

মান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে দয়ার 

ভাৰও মিশ্রিত আছে। যদিও বোৌদ্ধধন্্ ঈশ্বরের 

অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তথাপি গুপ্তসময়ে শাক্যসিংহ 

মানবের পালন ও ভ্রাণকর্তীর পদ্দে অভিষিক্ত হইয়া- 

ডিলেন। এইরূপ কল্পনাপ্রসূত বৌদ্দমূক্তিতে দয়ার ভাব 
প্রকাশের চেষ্টা শিল্পার পক্ষে স্বাভাবিক বুদ্ধমৃন্তিতে 
শারীরিক সৌন্দধ্যও বিরাজমান । মুখমগুলের রেখা, 

স্রকোমল হাত ও অঙ্গুলিগুলির গঠন স্বাভাবিক ও 

সুন্দর। ভাস্কর মুস্তিটাতে শাস্ত্রীয় রীতি বজায় রাখিয়া 
এই সৌন্দর্য ফুটাইতে সমর্থ হইয়াছেন। 

গুপ্তযুগের বৌদ্ধমুক্তিতে যে সকল বিশেষত্তবের কথ! 
উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা সেই সময়কার 

মধ্যযুগের শিল্প। 
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হিন্দুদেবমৃত্তিতেও দেখা! যায়। হিন্দুভাব ও বৌদ্ধভাব সেই 
সময়ে একই দার্শনিক তত্বে অনুস্যত ছিল। গুপ্ত 
সময়ের হিন্দুমৃত্তিগুলি বড়ই মনোহর ও চিস্তাকষক। 
কিন্তু গুপ্তযুগের অবসানে বৌদ্ধ ও হিন্দুমূত্তি শিল্পে 
কেমন একটা নুততন ভাবের আবিাব হইয়াছে দেখিতে 
পাওয়া যায়। সারনাথে প্রাপ্ত বি (এচ) ১ সংখ্যক 

শিবমুত্তিতে (চিত্র ৮-খ) ক্রোধাদি ভাঁবনিচয় প্রকাশের 
অধিকতর চেষ্টা হইয়াছে তাহা বেশ দৃষ্ হয়। আশা 
ও শঙ্কা, জীবন ও মরণ, ভালবাসা ও ঘ্বণা এই সকল 

ভাবের ঘাত প্রতিঘাত মধ্যযুগের হিন্দুমূক্তি গুলিতে 

উদ্ভাসিত হইয়৷ উঠিয়াছে। মধ্যযুগের শিলী অঙগপ্রতাঙে 
রেখাপাত দারা ভাঁব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন নাই; 

পরন্ধ মুদ্তির অস্বাভাবিক আকার, অন্ধকার গুহার ক্ষীণ 

আলো ও গভীর ছায়ায় স্থাপিত করিয়া ভীষণ পারি- 

পার্খিক মুর্তির সহযোগিতায় ভাবব্যপ্তনার় কৃতকান। 
হইয়াছেন। ইলোরার শিল্পে কামক্রোধাদি ভাবসম্পদের 

আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে । মধাযুগের স্থাপত্যে 

অলঙ্কারের প্রাচ্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । এই 
সময়কার হিন্দু ও বৌদ্ধমূত্তিতে তাহার অনেক দৃষ্টাপ্ত 

রহিয়াছে । এই সকল অলঙ্কারে সৌন্দন্য বদ্ধিত হয় 
নাই, বরঞ্চ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন 

মধ্যযুগের শিল্পে আমাদিগের জাতীয় শিল্পের অতি 
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উৎকৃষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হুওয়া যায়। মধ্যযুগের শিল্পে 
গুগুশিল্পের জ্ঞানালোক নির্ববাণোম্মুখ। ইহা জাতীয় 

জীবনের অবনতির চিহ্ু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। 

জ্ঞানের অভাবে সম্যক দৃষ্টির অভাব ঘটে ; এই সম্যক 
দৃষ্টির অভাবে মূত্তিগুলি প্রাণহীন হইয়াছে । এই 
সকল মন্তি যেন কেবল মন্দিরের শোভাবদ্ধনের 

জন্ঠই নিশ্মিত হইয়াছিল । 





পরিশিফ | 

রাজ। কর্ণদেবের লিপি। 

পাঠ। 

স্ত সর্ববান্ধকারব 

নিরপ . . , * , পারৈকগস্তা($) 
ভুবন 

পরমভউা[রকমহারাজ।]| ]ধরাজপরমেশ্বর 

শ্রীবাম [দেব পাদানুধ্যাত-পরমভউী] 

রকমহারাজ[ধিরাজপর ]মেশ্বরপরমমাহেশ্বর 

তৃ(ত্রি) [কলিঙ্গাধিপতি নিজভুজো] 

পার্জিতাশ্বপতি [গজপতি ন]রপতি রাঁজত্রয়াধি- 

পতিশ্রীমত্কর্ণ[দেবকল্য1] 

ণবিজয়রাজ্যে সম্থংসরে ৮1১[০] আশ্বিন 

শুদি ১৫ রবৌ॥ আদ্যেহ শ্রীসদ্ধম্মা) 

চক্রপ্রবর্তণমহাব , . মহাবিহারে আব. 

ভিক্ষুস্ব উবস্ঠ স্ম 
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৮ প্াত্রিকমনোরথপুপ্ত(প্তো) আশীর্ববাদপদ[ং] সমা- 
দাপিতৌ মহাজা[নানুজায়ি] 

৯ পরমোপাসকঃ ধনেশ্ববঃ দমনেম(ন) সঞ্মেন 

১৩ 

৯১ 

৯ 

৯৬ 

(সংযমেন) রাগাদিমলপ্রক্ষা(লনপরঃ) 

তন্ত ভার্জা(ভার্য্যা) মহাজান!-নুজায়িন পরমো- 

পাসিক। মামকা য। অতি 

গুণালংকৃত(ত)শরীরা তয়! লিখাপিতার্ধ্য , 

তা সর্বব-বুদ্ধজন 

অধ্টসাহজ্রিকা পুজাপঠনিবন্ধনা 

স্তং আচন্দ্রার্কমেদ (দি)- 

নী যাব আর্ধ্যভিক্ষুস দ্বস্যসমর্পিতঃ ৮7 

বাধকং করে 

[ৎ|স পি(বি)ষ্ঠায়াম্ কমিভূতে। পিত্রি(তৃ)ভিঃ 

সহ প[চ্যতে] 

অনুবাদ । 

পরম ভট্টারক-মহারাক্জাধিরাজ-পরমেশ্বর-ভ্রীবামদেব" 

পাদানুধ্যায়ী পরমভক্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর 

পরমমহেশ্বরভন্ত ত্রিকলিঙ্গাধিপতি, নিজভুজবলে উপা- 

জরজত শশ্বপতি-গঞ্জপতি-নরপতি এই ত্রিরাজপদবীযুক্ 
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শ্রীমান্ কর্ণ দেবের কন্যাণবিজয়রাজ্যের ১৮ সংবশুসরের 

আশ্বিন মাসের শুক্রপক্ষের পঞ্চদন দিবস, রবিবার । 

অদ্য এই প্রীসদ্ধম্মচক্রপ্রবর্তন মহাবিহারে আধ্য 
ভিক্ষুদংঘের স্থবির . . * * মনোরথ গুপ্তের 

আশীর্বাদ, মহাঘানপথাবলম্বী, পরমোপাসক ধনেশ্বর, 

যান দমন ও সংযমের দ্বারা রাগাদি দোষ প্রক্ষালনে 

প্রবৃত্ত আছেন এবং তদীয় ভাধ্যা মহাষানপথাবলম্ষিণী 

মামকা, ধিনি পরমোপাপসিকা ও সর্বগুণালক্কৃতা , . ** 

এই উভয়ে প্রাপ্ত হইয়াছেন । উক্ত রমণী সর্বববুদ্ধজনের 

পৃজার্থে এবং আধ্্যা অষ্টসহাত্রিকার পূজা ও পাঠ নিবন্ধন 

উহার একখানি নকল করাইরাছেন। এতদর্থে 

যাবচ্চন্দ্র দিবাকর আব্য ভিক্ষুনংঘের হস্তে সমর্পিত হইল 

যে কেহ ইহাতে বাধা উত্পাদন করিবে দে পিতৃগণের 

সহিত 'বষ্ঠার কালযাপন করুক । 
1 



৬ হন্পস্প 
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কুমরদেবীর সার নাথপ্রশস্তি । 

পাঠ। 
পংক্তি * 

১ ৩ নমো ভগবত্যৈ আর্ধ্যবস্থধারায়ৈ ॥ সমবতু 

বস্থধারা ধন্দপীযুষধারা প্রশমিতবহুবিশ্বো- 
দ্াামদুঃখোরুধার]। ধনকনকসম্মৃদ্ধিং 

ভূর্ভ বঃ শ্বঃ কিরন্তী তদ- 

২ খিলজনদৈন্টান্যাজয়ন্তী জগন্তি ॥(১) নেত্রৈ- 

রুুকণ্িতানাং ক্ষরণমুপনয়ং শ্চারুচন্দ্রোপলানা 
"্মানগ্রন্থিষ্বিভিন্দন্ সত কুমুদবনীমুদ্রয়া 

মানিনীনাম। দগ্ধন্দগ্ধেশ্বরেণ। [যব] 
৩ তনিকরকরৈজীবয়ন্ কামদেবং কান্তোরং কৌমু- 

দীনাং স জয়তি জগদালোকদী প্রপ্রদীপঃ ॥[২] 

ংশে তস্য নমন্তপৌরুষজুযি প্রস্ফারকীর্তি- 
ভ্িষি দ্রাক্ শৌচেন সু |রাপ]- 

৪ গামদমুবি প্রত্যর্থিলক্ষ্মীরুষি । বীরো বল্লভ- 

রাঁজনামবিদিতো মান্ধ স ভূমীভূজাং জেতাসীৎ- 
পৃথুপাঠিকাপতিরতিপ্রোপ্রতাপোদয়ঃ ॥]৩] 

ছিকোরবংশকুমুদোদয়পূর্ণ-_. 
৫ চন্দ্রঃ শ্রীদেবরক্ষিত ইতি প্রথিতঃ পৃথিব্যাম। 

পীঠিপতি গজপতের/ি রাজ্যলক্ষ্মীং লক্ষ্যা 
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জিগায় জগদ্দেকমনোহরশ্রীঃ18] তস্মাদাস 

পয়োনিধেরিব বিধু- 

ল্লাবণ্যলক্ক্ীবিধুর্নেত্রানন্দসমুদ্রবদ্ধনবিধুঃ কীর্তি- 

ছ্যুতি শ্রীবিধুঃ। সৌজন্যৈকনিধিঃ প্ুরদগুণ- 

নিধিগাম্তীর্যবারান্লিধিহশ্মাদৈতনিধিঃ স চ] ডি) 
ম্- 

নিধি শস্ত্ৈকবিদ্যানিধিত ॥[৫] দীনানামভিবা- 
ছ্িতৈকফলদঃ প্রত্যক্ষকল্পভ্রমো দৃপ্যদৈরি- 

গিরীন্দ্র ভেদনবিধো ছুর্বারবজশ্চ যঃ। কান্তা- 

ন[1]ম্মদ- 

নভ্বরোপশমনে সিদ্ধৌবধীপল্পবে। বাকুর্যন্য বভূৃব 

ভূতলভূজাম্তশ্চম্কারিণঃ ॥[৬] গৌড়েছে- 

তভটঃ সকাওপটিকঃ ক্ষব্রৈকচুড়ামণিঃপ্রখ্য।তে। 

মহণাঙ্গপঃ ক্ষিতিভূজা ম্মান্তোভবন্মাতুলঃ। ত(তং) 

জিত্বা যু দেবরক্ষিতমধাত্ শ্রীরামপালব্ 
যে! লক্ষ্সাং নির্জিতবৈরিরোধনতয়া দেদীপ্য- 

মানোদয়।ম ॥1৭] কন্যা মহণ- 

দেবন্ত তন্ত কম্তেব ভূভৃতঃ। সা শীঠীপতিন। 

তেন তেনেবোড়া স্বয়ভূ [ভু] বা 0৮] খ্যাতা 

শঙ্করদেবীতি তারেব করুণাশয়া। ব্যজেষ্ট 

কল্পবৃক্ষাণাং লতা দানোদ্যমেন যা ॥ [৯]অ- 

১. 
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জনি কুমরদেবী হন্ত দেবীব তাভ্যাং শরদ মলস্থু- 
ধাড্শোশ্চারুলেখেব রম্যা। ছুরিতজলধি- 
মধ্যাল্লোকমুদ্ধতুকামা স্বয়মিহ করুণার্তী 
তারিণীবাবতীণা ॥[ ১০] 

যান্দেধাঃ প্রবিধায় শিল্পরচনাচাতুধ্যদর্পং ব্যাধা- 

দ্যদ্বতেে ৭ জিতস্তযারাকরণো হ্রীণঃ স খস্ছো- 
ভব । রাত্রারাগমাতনোতি মলিনোজাতঃ 

কলঙ্কী ততস্ত 

হ্যা শুদর(ম্থন্দ)টরিমা স বিস্ময়করো বাচা 

কিমস্মাদূশৈঃ 11১১]  চিত্রঞ্ঞ্চলদৃক্করঙ্গ- 
মবধবদ্ধদ্যরছ্াাগুরাম্ বিভাণা তনুসম্পদন্প্র- 

বিলসকান্ত্যাভিকান্তশ্রিয়া । 

খেলৎক্ষীরসমুদ্রসান্দ্রলহবীলাবণ্যলন্দ্রীমুষংমোষং 

শৈলস্তামদন্ত দধতী সৌভাগ্যঞগবেণ 
সা ॥[১২] ধর্মাদৈতমতিগ্ডণাহিতরতিঃ প্রার- 

বধপুণ্যাচিতি- 

দাঁনোদারধুতিমতঙগজগতির্ণেনা (ত্রা) ভিরামা- 

কৃতিই । শাততৃন্তস্তনতিজনোদিতনুতিঃ 
কারুণ্য.কলিস্থিতিনিত্যশ্রীবসতিত কুতাষ- 

বিহতিঃ স্ফায়দ্গুণাহংকু 
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তিঃ ॥[১৩] জগঠি গহডবালে ক্ষত্রব্বং]শে 

প্রসিন্ধেজনি নরপতিচন্দ্রশ্ন্দ্র'মাঁ)নামা 

নরেন্দঃ | যদসহননৃপাণাঙ্কামিনীবাস্পব! 

হেঃ(হৈ) শিতিতরমিদমাসাদ্যামুন (নং) তৃ(শ) 

নমন্ঃ ॥1১৪] নু 

পতিমদনচন্দ্রশ্চগুভূপালচুড়ামণিরজনি স তস্মা- 

দ্বিভ্রদেকাতপত্র[ম]। ধরাণতলমন্লপ্রোড- 
তেড়ো(জো)নলশ্রীঃশ্রিয়মপি চ মঘোনঃ 

স্বশ্রয়।ধো দধানঃ ॥|1১৫] বারাণ- 

সীং ভুবনরক্ষণদক্ম একো ছুষ্টান্তুরুক্ষস্ুভটাদ 

বিতুং হরেণ। উক্তো হরিশ্চ পুনরত্র ব্ভ্ব 

তল্মাঞ্রোবিন্দচন্দ্র ইতি প্রথিতাভিধানঃ ॥ 

[১৬] বসা; কামত্রুহাঁং কণা- 

নপ্ি পয়ঃপুরস্য পাতু ন তে চিত্রং প্রাগল্ভন্ত 
যাচকমনু সন্ভোষনিত্যব্যয়া। ত্যাগৈ- 

বন্য মহাভুজঃ প্রমুদিতে তদ্যাচকানাঞ্চয়ে 

স্বচ্ছন্দাহিতনিত্যনির্ভরপয়ঃ- 

পানোৎসবৈরাসতে ॥[১৭] যদ্বিদ্বেষিমহীভূজাং 
পুরবরে প্রভষ্টহারাবলী ব্যাধাস্তন্মগপাশ বন্ধ- 
মনসা গৃহুন্তি নৈব ভ্রমাৎ। ব্যাধাঃ শর" 
সৃবর্ণকু্ডলমহিভ্ান্ত্য 
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তদত্যায়তের্দগুদ্রাগপসারয়স্তি চ ভয়প্রোৎকম্পি 

হস্তত্রজঃ ॥[১৮] যন্যোৎসন্নবিরোধভূপ- 

তিপুরপ্রাসাদপুষ্ঠে পরি প্রত্য গ্রস্ফুরহ্ু এ্র- 

শল্পকবলব্যালোলবাজি- 

ব্রজঃ। আদিত্যন্ত্রভবৎস মন্তররথশ্চন্দ্রোপি 
মন্দোভব ঘাসগ্রাসবিরাদলোভহরিণ রক্ষন্ 

পতন্তন্ততঃ ॥[১৯] অহহ কুমরদেবী তেন 

র()জ্ঞ। প্রসিদ্ধা নি(ত্রি)জগতি 

পরিগীতা আীরিবেহাচাতেন। প্রবিলসদবরোধে 

তস্ত রাজ্োজনানাং নিয়তম ম্বৃতরশ্মর্লেখিকা 

তারকাস্্ ॥[২০)] বীহারো৷ নবখণ্ডমগুল- 

মহাহারকুতোন্তয়। 

তারিণা! নস্তধারয়া নন্ু বপুর্তিভ্রাণয়ালংকৃতঃ 

যংদৃষ? প্রবিচি্রশিল্প রচন।চাতুর্যসীমাশ্রয়ং 

গীবাণৈঃ সদৃশ[ঞ্চ) বিস্ময় মগাদ্দাগ্বিশ্বকশ্মা- 

পি সঃ।(0)[২১] আীধমচক্রজি- 

নশীসনসনিবদ্ধং সা জন্বুকী সকলপত্তলিবা- 
গ্রভৃত!। তত্তাভশাসনবর(রং) প্রবিধায় তস্তৈ 

দত্বা তয়া শশিরবী ভূবি যাবদাস্তাম্ ॥[২২) 

ধমীশোকনরাধিপস্ত সময়ে শ্রীধ- 



পরিশিষ্ট ১৫৯ 

২৬ মর্ম) চক্রো জিনে! যাদূৃক তন্নয়রক্ষিতঃ পুন- 
রয়ঘক্রে ততোপ্যন্ডুতম। বীহারঃস্থবিরস্ 

ত্য চ তয়া বত্বাদয়স্কারিত স্তন্মিন্নেব সমর্সি" 

তশ্চ বসতাদাচন্দ্রচগুদ্্যতি ॥[২৩] তৎ- 

কার্তিম্প- 

২৭ রিপালয়িধাতি জনো যঃ কশ্চিদুবীতলে স 

তম্তাজ্ংযুগপ্রণামপরম। হয়ং জিনাঃ সাক্ষি- 

ণ:| তস্যা কশ্চিদনিশ্চিতো যদ্দি যশোব্যা- 

লোপকারা খলঃ তং পাশীয়সমা- 

২৮ শু শাদতি পুনস্তে লোকপালাঃ ক্রুধা ॥[২৪] 
একস্তীর্থিকবাদিবারণঘটাসঙঘউকঠীরবঃ 

সাহিত্যো[জ [জ্বলরত্বরোহণগিরিযো হাষ্ট- 
ভাষাকবিঃ। খ্যাতো বঙ্গমহীভুজ: 

২৯ প্রণয়ভূঃ শ্রীকুন্দনাম। কৃতী তন্ঠাঃ সুন্দরবর্ণগুম্ষর- 

চনারম্যাং প্রশস্তিং ব্যধাৎ ॥[২৫] এষ! 

প্রশস্কিরুণকীর্ণ৷ বামনেন তু শিল্লিনা। রাজা- 
বন্তস্য সাপতুন্দধানে প্রস্তরোত্তমে ॥[২৬] 
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অনুবাদ 

১২ ও। ভগবতী আধ্যাবস্থধারাকে প্রণাম । 

যিনি ধর্শোর পীযৃষধারায় বহু বিশ্বের উদ্দাম 
দুঃখধার প্রশমিত করেন, যিনি ত্রিলোকে 

ধনকনকসম্বদ্ধি বিকীরণ করেন, যিনি 

অখিল জনগণের ছুঃখ শমিত করিয়া দেন, 

সেই বস্থধার দেবী জগতকে পালন করুন. । 

২৩ চন্দ্রকান্তমণিসমুহের ক্ষরণকারী, উত্কিত- 

গণের নেত্রাদ্রকারী, মানিণীগণের মানগ্রন্থি- 

ভিন্দনকারা, মুদ্রিত কুমুদকুলের প্রন্ম্টটন- 

কারী, মহেশ্বব কর্তৃক ভম্মীভূত কামদেবের 

অমুতবধীকরনিকরে পুনরুজ্জীবনকারা, 
জগতের আলোকবিধাতা সেই কুমুদিনী- 

কান্ত জয়যুক্ত হউন । 

৩৪ তীহার বংশে পৌরুষে নমস্ত, কীত্তিতে 

দাপ্তিমান, শুদ্ধিতে স্বরনদীর স্পদ্ধাকারী, 

প্রতিপক্ষদের লক্ষীবিনস্টা ভূপতিদের মান্য, 
বিশাল গীঠিকার অধিপতি বল্পভরাজা নামে 

এক বীর ছিলেন, ধাহার প্রতাপ বাড়িয়াহ 

চলিয়াছিল। 
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8৫ ছিকোরবংশের কুমুদোদয়কারী পুণচন্দ্র 
ছিলেন দেই পীঈীপতি, ধিনি শ্রীদেবরক্ষিত 

নামে পৃথিবীতে প্রথিত। তাহার রাজ্য- 

লক্ষ্মী গজপতির লকল্ষ্মীকে অতিক্রম করিয়া- 

ছিল, যাহার শ্রী একাই জগতের মনো- 

হরণ করিত। 

৫1৬ পয়োনিধি হইতে বিধুর মত. তিনি সেই 
(বল্লভরাজ) হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, 

লাবণ্যল্্ার কাছে যিনি বিধুই ছিলেন । 

তিনি সমূদ্র হইতে উদয়কালে বিধুর মতই" 
নেত্রানন্দবদ্ধনকারী ছিলেন । কীত্তিশ্রীই 
সেই বিধুর ছু(তি ছিল। তিনি সৌজন্টে 
অতুলনীর দীপ্তিমান গুণসমূহের নিধি 

সিন্ধুর মত গন্তীর ছিলেন । 

৭ তিনি ধন্মের একমাত্র আকর, শক্তি এবং 

শস্মবিদ্যার একমাত্র আকর এবং দীনগণের 

অন্দিবাঞ্টিত একমাত্র ফলপ্রদাত! প্রত্যক্ষ 

কল্পতরু ছিলেন। দৃপ্ত বৈর'রূপ গিরীক্্রগণের 
ভেদনকাধ্যে তিনি ছুর্ববার বজের ন্যায় ছিলেন। 

তাহার বাহুপ্লবৰ কান্তাগণের 
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৮ মদনভুরের উপশমে সিঙ্গেষধি ছিল। এবং 
তূপতিগণের অন্তর চমণ্কুত করিত। (৬) 

গৌড়দেশে অদ্বিতীয় বীর 

৯ শরশালি এক ক্ষত্রিয়/ড়ামণি ছিলেন। তিনি 

ক্ষিতিপতিগণের মাননীয় মাতুল স্বনামখ্যাত 

মহণ | তিনি দেবরক্ষিতকে যুদ্ধে জয় করিয়া, 

বৈরীবিরোধ নিরজিতি করিয়া শ্রীরামপালের 
রাজালম্ষ্মীকে দেদীপ্যমান করিয়া দিয়াছিলেন। 

(৭) মহণদেবের কন্ঠ! 

১০ অদ্রিকন্গার হ্যায় ছিলেন। পার্বতী যেমন 

্বয়ন্তুর সহিত, তিনিও তেমন পীঠাপতির 

সহিত বিবাহিতা হন ।(৮) তিনি শঙ্করদেবী 

নামে প্রসিদ্ধ! এবং তারার ম্তায় করুণাশয়া 

ছিলেন! কল্পবৃক্ষ লতাকে দান বিষয়ে 

তিনি পরাভূত করিয়াছিলেন (৯) 

১১ এই দম্পতী হইতে দেবীর মতই কুমরদেবী 

সম্ভৃত হন। তিনি শরওকালের অমল 

স্বধাংশুর চারুলেখার ন্ঠায় রমণীয়া। যেন 

পাপজলধির মধ্য হইতে লোকোদ্ধারের 



৯৭, 

১৪ 

১৫ 

পরিশিষ্ট ১৬৩ 

ইচ্ছায় করুণার্ততারিণী স্বয়ং ভূতলে অবতীণ! 

হইয়াছেন 10১ ০) 

ধাহাকে কৃষ্টি করিয়া বিধাতার শিল্পরচনা- 

চাতুর্যোর দর্প হইয়াছিল। (১১) ধাহার মুখ- 
কান্তিতে পরাজিত হইয়৷ তুষারমালী লজ্জায় 

আকাশ আশ্রয় করিয়াছেন, রাত্রিতে মাত্র 

উদিত হন, মলিন হইয়া গিয়াছেন এবং 

কলঙ্কিত হইয়াছেন-__ 

তাহার সেই বিস্ময়কর সৌন্দর্য্য আমাদের শ্যায় 

লোকে কি বাস্ত করিবে । (৬৬) তাহার 

বিভ্রমকর তনুলম্পদ ক্ষণিকদর্শনকারী 

চঞ্চলনয়নকুরঙ্গদ্বয়ের পক্ষে বিস্তারিত বাগু- 
রার হ্যায় প্রতিভাত হইত । 

তিনি ক্ষীরসমুদ্রের ক্রীড়াশীল মনোজ্ঞ লহরী- 
গণের লাবণালক্ষ্মী দীগুক্ত্রীশোভার দ্বারা 

হরণ করিয়াছেন। তাহার সৌন্দর্য গরিমা 
শৈলতনয়ার অভস্কার নষ্ট করিয়াছিল ।(১২) 

ধন্মে তিনি একমতি, গুণেই তাহার রতি, পুণ্য 

সঞ্চয়ে তিনি মনোনিবেশ করিয়'ছেন। 



৯৬৪ সারনাথ বিবরণ 

দানে তিনি পরম তুষ্টি লাভ করেন। তাহার 
গতি মাতঙ্গের হ্যায়, অকুতি নেত্রস্থখকর । 

জগণ্ুপতির নিকট তিনি নত, জনগণ তাহার 

প্রশংসা করে। কাকুণ্যকেলিতে তাহার 

স্থিতি, নিতাশ্রীর তিনি আবাস ভূমি, 

কুকন্মকে তিনি জয় করিয়াছেন, অশেষগ্ুণ 

সম্ভারই তার অহঙ্কারের বস্তু 10১৩) 

১৬ জগত্প্রসিদ্ধ গহডবাল নামক ক্ষত্রিয়বংশে 

নরপতিগণের চন্দ্স্বরূপ চন্দ্র নামে এক 

নরেন্্র চিলেন। যে সকল ভূপতি তাহার 

প্রতাপ সা করিতে পারেন নাই তাহাদের 

কামিনীগণের নরন জলধারায় যমুনা সত্যই 

কৃষ্ণতব। হইয়াছিলেন। (১৪) 

১৭ চগুভৃপালগণের চড়ামণি মদনচন্দ্র তাহ! হইতে 
উৎপন্ন হন। ধরণীতল তিনি একছত্র 

হইয়া ধারণ পোষণ করেন। তাহার 

তেজানল প্রচণ্ড ও প্রসিদ্ধ ছিল! আত্ম- 

শরীর ছারা তিনি ইন্দ্রের আীকে অবনত 

করিয়াছিলেন ।(১৫) 

১৮ মহাদেব হরিকে, দুষ্ট তুরুক্ষবীর হইতে বারাণসী 
পুরী রক্ষায় একমাত্র দক্ষ বলিয়া বর্ণন। 
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করিয়াছিলেন । সেই হরিই তাহা (মদনচন্দ্র) 

হইতে জন্মগ্রহণ করেন। গোবিন্দচক্দ্র 

নামে তিনি প্রসিদ্ধ হন। (১৬) কামধেন্ু- 

গণের বসগণ 

১৯ পুর্বে ভুপ্ধধারার কণাও প্রাপ্ত হইতনা, যাঁচক- 

গণের মনস্তষ্টির জন্য তাহা নিত্যই ব্যয়িত 

হইয়া যাইত । এই মহীপতির দানে যাচকগণ 

প্রম্দিত হইলে তাহারা স্বেচ্ছানুষায়ী 

২০ অজন্দ দুপ্ধপানোৎসবে অবস্থিতি করিত ।(১৭) 
তীহার বিদ্বেষী নরপতিগণের পুরসমূহে 

ব্যাধগণ শ্রস্ত হারগশুলি মবগগণের পাশবন্ধ 

করিবে বলিয়া গ্রহণ করে, ভ্রমক্রমে নহে, 

ভূপতিত স্ুবর্ণকুণুল সমুহকে বৃহদাকার- 

বশতঃ স্পভ্রমে 

২১ ভয়ান্ত কম্পিতহস্তে দগুদ্বারা দ্রুত অপস্যত 

করে। (১৮) 

২১-২২ যাহার উৎসন্ন বিরোধিরাঁজগণের পুর 

প্রাসাদের পৃষ্ঠোপরি নবস্ফুরিত শম্প- 
কবলেলুন্ধ অশ্বগগণ আদিত্যকে স্তন্তিত 
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করিয়াছিল-তিনি মন্থর রথ হইয়া- 

ছিলেন। চন্দ্রও তৃণলুন্ধ পতনোন্থুখ 
হরিণকে ধারণ করিতে গিয়া মন্দগতি 

হইয়াছিলেন।€১৯) 

২২-২৩ যথার্থই কুমরদেবী সেই প্লাজার সহিত শী 

২৫ 

যেমন অচুযুতের সহিত-_তেমনি প্রসিদ্ধ 

ও ত্রিজগতে কীত্তিতা৷ হন। সেই রাজার 

অবরোধে অঙ্গনাসমূহের মধ্যে, তারকার 

মধ্যে যেমন চন্দ্রলেখা তেমনি শোভিত 

হন। (২০) নবখগুমগুলে বিভক্ত ধরণীর 

হার স্বরূপ এই বিহার তাহার কৃত । 

ইহা! যেন তারিণী বস্থধারা কর্তক দেহশোভার্থে 

অলঙ্কৃত হইয়'ছে । দেবলোকের ন্যায় 

স্বদৃশ্য ইহার বিচিত্র শিল্পরচনাচাতৃর্যা 

দেখিয়া বিশ্ব কমা নিজেহী বস্ময়ে অভিভূত 

হইয়া গিযাছেন।(২১) আীধণ্মচক্র জিনের 

শাসন যাহাতে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে সেই শ্রেষ্ঠ 
তাআশালন প্রস্তুত করাইয়া, পত্তলিকা 

সমূহের অগ্রভূতা জন্মুকীকে, যত কাল 

পব্যন্ত পৃথিবীতে সুধ্যচন্ত্র থাকিবে ততদিন 
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পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইল । (২২) ধম্মাশোক 

নরপতির সময়ে শী 

২৬ ধন্মচক্রজিন যেরূপ রক্ষিত ছিল পুনরপি 

সেইরূপ, এমনকি তাহা হইতে অদ্ভুততর 

রূপে রক্ষিত করা হইয়াছে । সেই 

স্থবিরের জন্য এই বিহার সঘত্ে নিশ্মিত 

হইয়াছে । তাহাতে (সেই বিহারে) 

স্থাপিত হইয়া তিনি যত দিন সূষ্য চন্দ্র 

থা।কবে_ বাস করুন। (২৩) তাহার 

(কুমরদেবীর) কাণ্তি 

২৭ ভুামতলে যে কোন লোক পরিপালন করিবে, 

"৭০৮ 

তাহার পদযুগে প্রণামপর হে জিনসকল 

তোমরা সাক্ষী থাকিও। যদি কোন 

খল তাহার (কুমর দেবীর) যশ লোপ করে 

তবে সেহ লোকপালগণ ক্রুদ্ধ হইয়া 

সেই পাপাত্বাকে আশু শাসন করিবে । 

(২৪) হস্তিগোঠিরূপ তীর্থিকবাদগণের 

যুদ্ধে যিনি একমাত্র সিংহ, যিনি সাহিত্যে 

রত্বোড্ভুল রোহণ গিপ্রি, যিনি অষ্তভাষায় 

কবি, বঙ্গেশ্বরের 
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২৯ প্রণয়পাত্র বলিয়া খ্যাত, ফধাহাঁর নাম শী কুন্দ 
তিনি তাহার (কুমরদেবীর) এই স্থন্দর, 

বর্ণালক্কারে রম্য। প্রশস্তি রচনা .করিয়া- 

ছেন। (২৫) এই প্রশস্তি র্লাজাবর্তের 
তুল্যস্পদ্ধী উত্তমপ্রস্তরে শিল্ি বামনের 
দ্বারা উদ্কীণ্ণ হইয়াছে । (২৬) 

00. 

118. * 1081 

31€510- শি ৮৪০৪৩ 3471 27297 000, 

৫2] নদ নাগ 
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